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 اتجاهات النمو في األسواق الصيدالنية

  دراسة مقارنة بين الصين والجزائر

 

 

 امللخظ:

حظلـ هره الىزْت الػىء نلى اججاهاث            

الظّى الطُدالوي في ٗل مً الطحن والجصائس نلى 

طىاّ الطُدالهُت الىاة ت ال   انخباز أنها مً لا 

ل َسص حذ لها حًحراث لاطىاّ طم ال٘بري بخحٍى

ص ئمٙاهُاثو الاطدثماز ئليها  املخلُت. ٖما همىها  حهٍص

جحاٛو الدزاطت جحلُل حىاهب الدشابه والادخالٍ بحن 

حن الطُدالهُحن في الطحن والجصائس.   اججاهاث الظْى

ت الىاة ت، لاطىاّ الطُدالهُالكلماث املفخاخيت: 

الظّى الطُدالوي في الجصائس، الظّى الطُدالوي في 

ت الجى ِظت، الطحن، الىُٓاث الصخُت، لادٍو

ٗاث الطُدالهُت ال٘بري.  الشس

 

 

Abstract 
      The paper concentrates on the 

pharmaceutical market trends in 

China and Algeria, considering that 

these two countries belong to the 

pharmerging markets which 

beneficiate from changes that effect 

traditional ones. They succeeded to 

attract investment opportunities and 

support local growth capabilities. The 

study analyses also the differences and 

the similarities between the two 

markets trends.  
Key words: The pharmerging markets, 

Algerian pharmaceutical markets, 
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  :مقدمت

مىر الظىىاث املب٘سة مً الهٓد الظابٔ نددا مً الخحىالث  طُدالهُتطىانت الال جىاحه

ت ال   أدث ئلى ؾسح اوشًاالث واطهت حٛى أهمُت الىعي بازحظام مالمح حدًدة لهره الطىانت.  الجرٍز

رلٚ هماذج مذٔ وبالخالي غسوزة جأطِع هماذج حدًدة لإلهخاج، الدظٍى س ٖو خلُت والبحث والخؿٍى

ت.  للمىاَظت والاطخمساٍز

لٓد ةملذ الخحىالث في الطىانت الطُدالهُت نلى املظخىي الهالم  حىاهب مخهددة جخمحىز 

 حٛى الىٓاؽ الخالُت: 
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ت في املجاٛ الهام ٖىدُجت الهتهاء َتراث الخماًت املمىىحت ببراءاث   طٓىؽ الهدًد مً لادٍو

ٗاث ال٘بري املبخ٘سة لهره لاد ٗاث أحد أهم مُاجُح الادترام للشس ت. وبالخالي َٓدث هره الشس ٍو

ت مً دالٛ دظازة حجم هائل مً مبُهاتها؛  الظُؿسة نلى طّى لادٍو

ت   ت طمح بخحُحز همى ضىانت لادٍو اهتهاء مدة ضالحُت بساءاث الادترام لهدد هام مً لادٍو

رلٚ في الدٛو الجىِظت في الهدًد مً الدٛو الىامُت ٖظبُل ئلى بىاء ضىاناث ضُدالهُت و  ؾىُت. ٖو

ؼ دظائسها؛   املخٓدمت طهُا ئلى حهٍى

حز    جمحىز لابحار والابخٙازاث الجدًدة حٛى جلبُت الاحخُاحاث يحر املخٓٓت للمسض ى. أي جٖس

ت مخذططت لهالج أمساع مصمىت ودؿحرة مثل:  س أدٍو الاطدثماز في أضىاٍ نالحُت حدًدة لخؿٍى

 املىانت امل٘دظبت وأمساع الظ٘سي؛   أمساع الظسؾان، جطلب لاونُت، َٓدان

ت الىمى هحى لاطىاّ الطُدالهُت الىاة ت    Pharmering marketsاججاه حٖس

ل الاطدثماز الطُدالوي بهُدا نً البلدان    سها نلى ندد مً املصاًا ال   حصجو نلى جحٍى لخَى

 املخٓدمت.

تجخطدز و           ت. بُػل  الجصائس والطحن ْائمت لاطىاّ ال   جٓىد حٖس الخًُحر في نالم ضىانت لادٍو

اطخُادتها مً الجىاهب الظلبُت ال   طاهمذ في جساحو الىغو الاحخٙازي لألطىاّ الطُدالهُت الخٓلُدًت. 

ٗاث الطُدالهُت لاحىبُت ال    ٖما أنها أضبحذ جحخػً آَاّ الخمحز في هرا الهالم  طىاء باليظبت للشس

ٗاث املخلُت جمً أحل جبحث نً املىاخ الجراب  ىُُر اطدثمازاث حهىغها نً دظائسها، أو باليظبت للشس

حزها في الظّى املخلي.  و دزحت جٖس َس ص بيُتها وئمٙاهُاتها بما ًدنم جىاحدها  ٍو ال   حهمل حاهدة لخهٍص

والىاْو أن الكسوٍ الدولُت ال   مظذ لاطىاّ الطُدالهُت الخٓلُدًت طاهمذ في بسوش ٗل مً الطحن 

باإلغاَت ئلى بُٓت لاطىاّ الىاة ت. يحر أهه ال ًمً٘ ئيُاٛ دوز الهىامل املخلُت في زطم والجصائس 

 اججاهاث الظّى الطُدالوي في ٗل بلد.

حن الطُدالهُحنمجمل الهىامل املنلى غىء : إشكاليت الدراست  في الطحن والجصائس خُصة نلى همى الظْى

  ًمً٘ ؾسح ئةٙالُت الدزاطت ٖما ًلي:

 في كل من الطين والجسائر؟ ينالطيدالهي ينىاث السىقما هي اججا

 ًمً٘ مهالجت إلاةٙالُت باإلحابت نً لاط لت الُسنُت الخالُت:

 ما دوز ٗل مً الجصائس والطحن في جحُٓٔ همى الظّى الطُدالوي الهالم ؟ 

حن الطُدلُحن للبلدًً؟   ما هي أبسش اججاهاث الظْى

 ما هي أوحه الدشابه والادخالٍ بُنهما؟ 
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 :فرضياث الدراست

حهخبر الطحن والجصائس مً لاطىاّ الطُدالهُت الىاة ت وهما جملٙان جأزحرا مخٙاَ ا نلى همى الظّى  

  الهالم ؛

 حشتٕر ٗل مً الطحن والجصائس في ؾبُهت الهىامل املخُصة للؿلب نلى املىخجاث الطُدالهُت، 

 ت الطُدالهُت.ٌهخمد البلدان نلى ئطتراجُجُاث مدشابهت في مجاٛ الطىان 

 تهدٍ الدزاطت ئلى:: أىداف الدراست

حز نلى الخًحراث املسجبؿت بكهىز   زضد الخحىالث ال   ٌشهدها نالم الطىانت الطُدالهُت بالتٖر

س؛ رلٚ البحث والخؿٍى ٔ ٖو  مىاؾٔ حرب حدًدة لالطدثماز جذخلِ نً املساٖص الخٓلُدًت لإلهخاج، الدظٍى

بخىغُح الخًحراث في حاهب الؿلب نلى  ئس الطُدالهُحنجحلُل اججاهاث طىقي الطحن والجصا 

باإلغاَت ئلى جحلُل دوز الخٙىمخحن في جلبُت الاحخُاحاث الصخُت الهُت وفي حاهب إلاهخاج املىخجاث الطُد

  دنم الٓدزاث إلاهخاحُت للمطىهحن؛ملىاؾىيها و 

حن مٓا   ىباث ال   جىاحهها.ً مصاًاها والطهال   ج٘شِ غمىُا نزهت ؾبُهت الاججاهاث في الظْى

 :مىهج الدراست

حهخمد الدزاطت نلى املىهج الىضُي الخحلُلي مً دالٛ نسع مذخلِ إلاحطائُاث ال   جطِ وجحلل         

حنالخحىالث نلى مظخىي الطىانت الطُدالهُت الهاملُت و  في الطحن والجصائس.  جىضح اججاهاث الظْى

حن.ًٓدم مذخلاملىهج املٓازن الري  باإلغاَت ئلى   ِ حىاهب الدشابه والادخالٍ بحن الظْى

 في جدفيز الىمى العالمي لسىق ألادويتأوال: دور ألاسىاق الىاشئت 

ت : همى السىق العالمي واملساىمىن في الىمى .1 مىر وشأتها  -لظىىاث ندًدة  جمحزث ضىانت لادٍو

ً حز الجًسافي حُث بدزحت نالُت  -وجؿىزها بشٙلها املهاضس ابخداء مً دمظِىاث الٓسن الهشٍس مً التٖر

ُ٘ت، الاجحاد لاوزبي  جمحىزث دادل مىؿٓت الثالىر الاْخطادي املٙىهت مً الىالًاث املخحدة لامٍس

 ٔ ت. واهحطسث نملُاث الابخٙاز، إلاهخاج والدظٍى والُابان وال   ةٙلذ مطدزا أطاطُا لىمى طّى لادٍو

ٗاث الطُدالهُت  Bigمخهددة الجيظُاث ال   ًؿلٔ نليها حظمُت: " بحن املخابس الهاملُت املىخمُت للشس

pharmas" أو "Global players"1 ص هره الطىانت جخجه  2004. يحر أهه بهد طىت ت همى وجمٖس بدأث حٖس

ذ باطم "لاطىاّ الطُدالهُت الىاة ت". وهي جلٚ لاطىاّ ال   جحٓٔ مبُهاث  هحى بلدان حدًدة نَس

. وحهخبر هره البلدان يحر مخجاوظت مً حُث دزحت 2دمع طىىاثمخطاندة جٓدز ب ملُاز دوالز دالٛ 

ت لرلٚ َٓد جم جٓظُمها ئلى مجمىناث. وبحظب  َه  جطىِ ئلى زالر   IMS health3 جؿىز ضىانت لادٍو

: ًػم الطحن اث: املظخىي لاٛو ل والهىد؛املظخىي الثاو؛ مظخٍى املظخىي الثالث:  ي: ًػم زوطُا، البراٍش

ُا، مطس، باٖظخان، دولت هامُ 17ًػم  ساهُا، جٖس ت هي: لازحىخحن، امل٘ظُٚ، َجزوٍال، بىلىهُا، زوماهُا، أٖو
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ُٓا. وفي طىت  جم غم أزبو دٛو حدًدة ئلى هره املجمىنت هي:  2013ئهدوهِظُا، جاًلىدا، َُدىام، حىىب أٍَس

ا والظهىدًت.  ٗىلىمبُا، الجصائس، هُجحًر

ٗاث ال٘بري ال   ًيبغي نليها أن جٙىن لٓد أوحدث هره لاطىاّ آَاْا           وجحدًاث حدًدة  باليظبت للشس

حاغسة َيها ئلى حاهب طهيها ئلى الخُاف نلى أطىاْها الخٓلُدًت. وأضبحذ مىاؾٔ حرب لها بُػل 

  . ت بهره الدٛو سها نلى مجمىنت مً الشسوؽ ال   حظمح بىحىد أطىاّ أدٍو  جَى

ت الها          لم  ًالحل همىا مخىاضال  للمبُهاث إلاحمالُت مُٓمت باألطهاز الثابخت ئن املخدبو لظّى لادٍو

 1100و 2011ملُاز دوالز طىت  880زم ئلى  2009ملُاز دوالز طىت  837ئلى  2004ملُاز دوالز طىت  518مً 

. يحر أن طسنت الىمى حشهد وجحرة مخباؾ ت ئحماال وهي جسجبـ داضت بالتراحو  4 2015ملُاز دوالز طىت 

اث جدَٔ  :5ري حشهده لاطىاّ الطُدالهُت للبلدان املخٓدمت، واملسجبـ أطاطا بهىامل هيال جساحو مظخٍى

ازجُام دزحت حشبو أطىاّ  جصاًد ندد البدائل الجىِظت وهي ال   جخمحز بأطهاز مىذُػت؛ مىخجاث حدًدة؛

اث إلاهُاّ نلى الصخت و البلدان املخٓدمت بظبب ا ى هره لاطىاّ هدُجت ضهىبت الددٛى ئلزجُام مظخٍى

ت لىحىد الهدًد مً الخىاحص. مً٘ جىغُح جؿىز مهدٛ الىمى الظىىي في طّى لادٍو الهالم  مً دالٛ  ٍو

 1الجدٛو 

 %الىحدة:                   ويت: جطىر معدل الىمى السىىي في سىق ألاد1حدول 

 2017-2013 2009 2004 2002 1999 السىت

 6-3 7,00 8,00 10,60 14,50 معدل الىمى السىىي 
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 ٛ ت الهالم  ْد اهخٓل مً  1 ًىضح الجدو  %7ئلى  1999طىت  % 14,5أن مهدٛ الىمى الظىىي لظّى لادٍو

حهخبر الطحن باإلغاَت ئلى بُٓت و .2017-2013دالٛ الُترة  %6 -3 وظبت جتراوح بحن زم ئلى   2009طىت 

http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/etudes/etude-pharma.pdf
http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Rapport_sectoriel_-_Industrie_Pharmaceutique_-_PDF.pdf
http://www.apteka.ua/wp-content/uploads/2013/09/8-EBeck.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-drug-safety-and-effectiveness/academic-training/seminar-series/MUrray%20Aikten.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-drug-safety-and-effectiveness/academic-training/seminar-series/MUrray%20Aikten.pdf
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اما نالُت لاطىاّ الطُدالهُت الىاة ت املخٕس لاطاس   لىمى الظّى  ت ذلٚ أنها جحٓٔ أْز الهالم  لألدٍو

نمىما باملٓازهت مو أطىاّ البلدان املخٓدمت. وحشحر إلاحطائُاث ئلى أن مخىطـ مهدٛ الىمى الظىىي 

اهخٓل ئحمالي مبُهاتها مً ئذ سجل أنلى وظبت له في الطحن  2012-2007دالٛ الُترة املمخدة ما بحن 

. وحٓٓذ 62011ملُاز دوالز في نهاًت طىت  66,9ئلى  2007دوالز طىت  ملُاز 19املىخجاث الطُدالهُت مً 

في زوطُا،  %11في الهىد،  %12،  زم %14ب ْدز  دالٛ هُع الُترة مخىطـ مهدٛ همى طىىي  الُابان

ل،  10% ُا  و %7في البراٍش ُ٘ت في ححن سجلذ أملاهُا همىا طلبُا ْدز بـ  %8في جٖس -في الىالًاث املخحدة لامٍس

ٗاهذ الجصائس مً أبسش أطىاّ البلدان الىا. 7 0,7% ا ال   حٓٓذ همىا  ة تومً حاهب آدس َٓد  مهما طىٍى

ئحمالي مبُهاتها الطُدالهُت مً  حُث اهخٓل 2011و 2006بحن  %12,5للظّى الطُدالوي ْدز باملخىطـ 

 .20118ملُاز دوالز طىت  2,2ئلى حىالي  2006ملُاز دوالز طىت  1,5حىالي 

ئلى أن مخىطـ مهدٛ الىمى الظىىي في  2017-2012دالٛ الُترة املمخدة بحن  إلاحطائُاثٖما حشحر           

 3و 2ن الظّى الطُدالوي لألطىاّ الىاضجت ولاطىاّ الىاة ت طٍى ًخىشم ٖما ًىضح الجدوال 

 %الىحدة:    2017-2012: مخىسط معدل الىمى السىىي في ألاسىاق الطيدالهيت الىاضجت 2حدول 

 البلد
الىالًاث 

 املخددة
 إسباهيا كىدا إًطاليا فروسا أملاهيا اليابان

اململكت 

 املخددة

البلدان 

 املخقدمت

مخىسط 

 معدل الىمى
1-4 2- 5 1-4 (-1)- 2 0- 3 1- 4 (-4)- (-1) 1-4 1- 4 

 Elisabeth Beck, op.cit, P.6  املطدر:

 %الىحدة:         2017-2012يت الىاشئت : مخىسط معدل الىمى السىىي في ألاسىاق الطيداله3حدول 

ألاسىاق  الثالث 13 -10الثاوي:  ألاول  املسخىي 

 بلدا 17 الهىد روسيا البرازيل الطين البلد الىاشئت

 14 -11 10 -7 14 -11 12 -9 14 -11 18 -15 مخىسط معدل الىمى

 Ibid, P.6 املطدر:

الوي ًىمى بدباؾإ َان هرا الىمى في الىاْو ٌهخبر وبشٙل نام، َباإلغاَت ئلى ٗىن الظّى الطُد      

ُترع أن ًكل ٖرلٚ  2012-2007مدنىما بالىمى املدظازم في الطحن وبُٓت لاطىاّ الىاة ت في الُترة  ٍو

ا ًتراوح ما بحن . حُث ًمً٘ جح2017-2012 دالٛ الُترة ، وبشٙل %14-11ٓٔ باملخىطـ مهدال طىٍى

في ححن جبٓي  .2016ملُاز دوالز طىت  130 مبُهاتها أن جبلٌ مً٘ ال   ً في الطحن %18-15داص بحن 

و أن جبلٌ مبُهاتها  .%4-1لاطىاّ املخٓدمت نلى مهدالث مخدهُت غمً املجاٛ  وفي الجصائس ًخْى

في الُترة  %10 -7أي بمهدٛ همى طىىي مخىطـ ًتراوح بحن  2015ملُاز دوالز طىت  3,8الطُدالهُت حىالي 

2011- 20159.  
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ت هي في جصاًد مظخمس، ئذ ًمً٘            وجبدو مظاهمت الطحن في جحُٓٔ مهدٛ الىمى الهالم  لطىانت لادٍو

ت مً  اله ُ٘ت مً دالٛ ازجُام مظاهمتها في همى الظّى الهالم  لألدٍو أن حهىع الىالًاث املخحدة لامٍس

حو مظاهمت الىالًاث املخحدة . بِىما جترا2015-2010في الُترة  %26ئلى  2010-2005في الُترة  12%

ُ٘ت مً  ت  املهسوَت ب %11ئلى  %27لامٍس . ٖما ًمً٘ أن جتراحو مظاهمت أٖبر لاطىاّ لاوزبُت لألدٍو

EU5  ًدالٛ هُع الُترة. وفي هُع  %7ئلى  %12وهي: أملاهُا، َسوظا، اململ٘ت املخحدة، ئًؿالُا وئطباهُا م

ذ جخحظً مظاهمت لاطىاّ الىاة ت امل حن الثاوي والثالث مً الْى  %17ئلى  %12و %11ىخمُت ئلى املظخٍى

 .%6210نلى الترجِب. هرا ًدٛ نلى أن مظاهمت لاطىاّ الىاة ت ئحماال طٍى جسجُو ئلى  %19و

ئال أنها طدشٙل أهم  حهخبر غهُُتوزيم أن مظاهمت الجصائس في همى الظّى الطُدالوي الهالم           

ُٓت ئلى حاهب مطس و  في 2015مطدز للىمى طىت  ُٓا.املىؿٓت الهسبُت وإلاٍَس د بلًذ  حىىب ئٍَس ْو

نلى  %26و  %20، %13: 2011في طىت  AFMEمظاهمت الدٛو الثالر في همى الظّى الطُدالوي ملىؿٓت 

 .11الترجِب

مً حاهب آدس َان جىشَو الظّى الطُدالوي بحن : الخىزيع الجغرافي للسىق الطيدالوي العالمي .2

            .4إلاحطائُاث املٓدمت غمً الجدٛو  ىاؾٔ ٌشهد جحىالث واضخت وهى ما حشحر ئلُهمذخلِ امل

 %الىحدة:                 : جطىر خطظ السىق الطيدالوي العالمي4حدول 

 البلد

 السىت

الىالًاث املخددة 

 ألامريكيت
 الطين اليابان EU 5 كىدا

ألاسىاق 

 2الىاشئت

ألاسىاق 

 3الىاشئت 

 ى م ى م *ى م 11 21.5 2 45 2004

 ى م ** 6 5.8 11.7 16.8 2.6 38.2 2012

2015 30 2 15 11 9 8 10 

 املطدر: 

1- Omar EHSAN, le marché pharmaceutique mondial  Forum Etats-Unis/Algérie Health, IMS helth 
2011,  www.us-algeria.org/presentations/PRESENTATION%202011%20health%20ehsan.pdf  (19/10/2013 
– 18 : 35), P.7 
2- Rhenu BULLER, Global pharmaceutical market trends (Bio malaysia, 3rd November 2010), 
http://fr.slideshare.net/FrostandSullivan/global-pharmaceutical-market-trends (01/11/2013- 17:12), P.10 
3- Marché mondial : L’économie du  médicament, http://www.leem.org/article/marche-mondial-0 , 
(25/11/2013 - 19:40) 

  2009حظب ئحطائُاث **،   يحر محددة*

حُث ًيخٓل هطِب  2015طىت  %25ًُترع أن حطت لاطىاّ الىاة ت طٍى جصداد ئلى أٖثر مً        

و أن حطت لاطىاّ املخٓدمت طٍى . بِىما ًخْى2015طىت  %9ئلى حىالي  2012طىت  %5,8الطحن مً 

ٗاهذ حظخحىذ نلى يالبُت الظّى بيظبت  %58جتراحو ئلى حىالي   %69,3زم  2004طىت  %79,5بهد أن 

ُ٘ت ولاطىاّ لاوزبُت الخمظت لاولى "2012طىت  شاز ئلى أن ٗل مً الىالًاث املخحدة لامٍس  "EU5. َو

ٗا ُ٘ت حظُؿس نلى حىالي ًمً٘ أن جذظس وظبا هامت مً أطىاْها. َبهد أن  هذ الىالًاث املخحدة لامٍس

http://www.us-algeria.org/presentations/PRESENTATION%202011%20health%20ehsan.pdf
http://fr.slideshare.net/FrostandSullivan/global-pharmaceutical-market-trends
http://www.leem.org/article/marche-mondial-0
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بِىما ًُترع أن جىذُؼ  %30هطِ طّى الظلو الطُدالهُت َان حطتها طدشهد جساحها ئلى حىالي 

 .2015طىت  %15ئلى  2004طىت  %21,5حطت أٖبر لاطىاّ لاوزبُت مً 

 %0,5ْدزث ب حىالي  امشُتوظبت ه حطت الظّى الطُدالوي الجصائسي مً ئحمالي الظّى الهالم وجمثل 

لجىىب  %28في مٓابل  2011طىت  %14ئذ بلًذ  AFMEحهخبر مهمت غمً مىؿٓت  . ئال أنها2011طىت 

ُٓا،     . 12للمل٘ت الهسبُت الظهىدًت %15ملطس و %16ئٍَس

ئن املإةساث الاْخطادًت حٛى جؿىز الطىانت  :حغير جرجيب الدول في سىق الطيدالوي العالمي .3

ت الىمى هحى لاطىاّ الىاة ت وبشٙل داص هحى الطحن. َدظازم الطُدالهُت  الهاملُت حشحر ئلى اججاه حٖس

وظبت الىمى بهرا البلد وازجُام وظبت املظاهمت في الىمى الهالم  للظّى الطُدالوي باإلغاَت ئلى ازجُام 

أطىاّ  10حطخه مً الظّى الهالم  طمح له باحخالٛ مساٖص مخٓدمت غمً الترجِب الهالم  ألهم 

 5ضُدالهُت ناملُت. ٖما ًىضح الجدٛو 

 : جطىر الترجيب العالمي  لألسىاق الطيدالهيت5حدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الترجيب

 ئًؿالُا َسوظا أملاهُا الُابان و م أ 2003
اململ٘ت 

 املخحدة
ل ٖىدا ئطباهُا  الطحن البراٍش

 طباهُائ ئًؿالُا الطحن أملاهُا َسوظا الُابان و م أ 2008
اململ٘ت 

 املخحدة
ل ٖىدا  البراٍش

ل ئطباهُا ئًؿالُا َسوظا أملاهُا الطحن الُابان و م أ 2013  ٖىدا البراٍش
اململ٘ت 

 املخحدة

ل َسوظا أملاهُا الُابان الطحن و م أ 2016  زوطُا ئطباهُا الهىد ئًؿالُا البراٍش

 املطدر: 
1- Ed GINIAT and others, China pharmaceutical industry- poised for the giant leap (2011), KPMG 
advisory (China), http://www.kpmg.com/CH/en/Library/Articles-
Publications/Documents/Sectors/pub_20110601_Chinas-Pharmaceuticals-and-Biotechnology-
Industries_EN.pdf , (16/11/2013 – 11:08), P.4 From: IMS health, Market prognosis, Sep2009  
2- The rise of China: Implications for pharma and pharma librarians, Pharmaceutical and high 
technology division Special libraries association March 20,2012, 
http://units.sla.org/division/dpht/meetings/spring2012/Berlin-SLA-201203.pdf ,(20/11/2013 - 18:00), P.9 

ص الهاةس طىت            ص الخامع طىت  2003حُث جٓدمذ الطحن مً املٖس ص  2008ئلى املٖس زم ئلى املٖس

ص الثاوي طىت  2013الثالث طىت  و أن جحخل املٖس خْى ُ٘ت والُابان. ٍو  2016بهد الىالًاث املخحدة لامٍس

ص لاٛو في امل ُ٘ت نلى املٖس  .ظخٓبلمخذؿُت برلٚ الُابان ومىاَظت للىالًاث املخحدة لامٍس

 ثاهيا: اججاىاث السىق الطيدالوي في الطين

حظدثمس الطحن في محُكت مخىىنت مً املىخجاث لخلبُت احخُاحاث ةسائح مخهددة في املجخمو. وجحاٛو          

س املىخجاث الطُدالهُت ذاث الىىنُت الجُدة وجىطُو هؿاّ الاطخُادة مً السناًت  الخٙىمت غمان جَى

http://www.kpmg.com/CH/en/Library/Articles-Publications/Documents/Sectors/pub_20110601_Chinas-Pharmaceuticals-and-Biotechnology-Industries_EN.pdf
http://www.kpmg.com/CH/en/Library/Articles-Publications/Documents/Sectors/pub_20110601_Chinas-Pharmaceuticals-and-Biotechnology-Industries_EN.pdf
http://www.kpmg.com/CH/en/Library/Articles-Publications/Documents/Sectors/pub_20110601_Chinas-Pharmaceuticals-and-Biotechnology-Industries_EN.pdf
http://units.sla.org/division/dpht/meetings/spring2012/Berlin-SLA-201203.pdf
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ٔ جؿبُٔ  الصخُت ٗاث هحى جطيُو أهىام نً ؾٍس طلظلت مً إلاضالحاث ال   حظاهم ٖرلٚ في جىحُه الشس

ُت الابخٙاز. ئن ٗل هره الخىحهاث  ت ةب٘ت جىشَو املىخجاث الطُدالهُت وجْس مهُىت مً املىخجاث، جٍٓى

 ًمً٘ جىغُحها َُما ًلي المحمىحذ الظّى الطُدالوي نددا مً امل

طىانت الطُدالهُت الطِىُت مو بداًت الخمظِىاث مً جأطظذ ال: إضالخاث هظام الرعاًت الصحيت .1

اث هره الطىانت غمً  ابت ضازمت مً الخٙىمت ال   طؿسث أولٍى ٗاهذ جذػو لْس ً، و الٓسن الهشٍس

ت املظخذدمت لهالج لامساع الخؿحرة ئغاَت ئلى ئهخاج ومو نهاًت  املىاد اليشُؿت. جىحُه إلاهخاج هحى لادٍو

حاث اْخطادًت ةملذ الخحٛى هحى اْخطاد الظّى َُما ًخهلٔ ببهؼ الظبهُىاث جبيذ الطحن ئضال 

. ومو جصاًد َسص الىمى املخىاضل للٓؿام املسجبؿت بالخًحراث 13الٓؿاناث ومً بُنها ْؿام الطُدلت 

املخلُت والهاملُت لبيُت الظّى الطُدالوي، َان الطحن حظعى ئلى جىطُو ئمٙاهُت الاطخُادة مً السناًت 

حز نلى ئلًاء الخُاوث بخم٘حن طٙان  الصخُت لٙاَت ةسائح املجخمو بخٙالُِ مهٓىلت وذلٚ نبر التٖر

ٔ الخأمحن  ُُت مً الخطٛى نلى الهىاًت الصخُت ئلى حاهب حهمُم الخًؿُت الاحخمانُت نً ؾٍس املىاؾٔ الٍس

ٗاَت أَساد الشهب. وفي ئؾاز ججظُد هره لاهداٍ جبيذ الطحن طلظلت مً إلاضال  حاث الاحخماعي ئلى 

 جمذ ضُايتها نبر زالر مساحل هي:

طهُا  14ملُاز دوالز 124دططذ الخٙىمت الطِىُت مبلٌ ْدز بحىالي  2009-2011 املرخلت ألاولى  .أ 

اث نالُت و ٌهمل  ص ئمٙاهُاث الىمى نىد مظخٍى ت مما ٌظمح بخهٍص هحى جحُحز الؿلب في طّى لادٍو

ُت املظاواة  ُُنلى جْس ت و الٍس  ت في الخطٛى نلى الخدماث الصخُت لاطاطُت.بحن املىاؾٔ الخػٍس

ٌهخبر هرا  12th Five year plan (FYP)املخؿـ الخماس   الثاوي نشس  2016-2011املرخلت الثاهيت  .ب 

املخؿـ دلُال للخىمُت الاحخمانُت الاْخطادًت والبُئُت ،وهى ٌهخبر امخدادا لإلضالحاث الظابٓت مً 

جأطِظه في املسحلت الظابٓت ٖما ٌهمل نلى حهمُٔ  دالٛ دنم هكام الصخت لاطاس   الري جم

 إلاضالحاث غمً أحصاء أدسي للىكام

ٔ ئضالح آلُت  2020-2016املرخلت الثالثت  .ج  حز نلى ئضالح املظدشُُاث الهمىمُت نً ؾٍس التٖر

ؼ في هره املظدشُُاث ، حصجُو زأض املاٛ الخاص لالطدثماز في املظدشُُاث يحر الهادَت  الخهٍى

ٍادة ئناهاث الخٙىمت لخل الطساناث املم٘ىت و جذُُؼ جٙالُِ السناًت الصخُت والهمل للسبح، وش 

ت وجدنُم الطىانت   15نلى جٍٓى

إلاضالحاث ئحساءاث وآلُاث جُطُلُت حه٘ع ؾبُهت لاهداٍ املظؿسة ٖما أنها جىضح جػمىذ  ولٓد

اججاهاث الظّى  دطائظ الظُاطت الطُدالهُت املهخمدة في الطحن وبالخالي َه  حه٘ع مجمل

 الطُدالوي طىاء مً حاهب الؿلب أو مً حاهب الهسع.  

ئن جٓدم الطحن الحخالٛ مساٖص مخٓدمت غمً الترجِب الهالم  : جساًد الىفقاث على الرعاًت الصحيت .2

س مجمىنت مً الهىامل الظىطُىاْخطادًت ال   حُصث هرا  لألطىاّ الطُدالهُت ًمً٘ جُظحره بخَى
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ً في الىمى. وهي جخمحىز  ٍص ب قلىا مخمٖس ذ ٍْس ُبت الظٙان ذلٚ أن الظٙان ئلى ْو باألطاض حٛى حًحر جٖس

اٍ بيظبت  و أن 2007% طىت 57اليظبت جتراحو بشٙل ملخىف ئلى  زم بدأث 1997% طىت 68لاٍز خْى ، ٍو

حت املظيىحن الرًً جُّى أنمازهم 16 2017% طىت 48جتراحو ئلى  طىت مً  65. مً حاهب آدس، جتزاًد ةٍس

. وزيم أن نددهم طُكل غئُال وظبُا ئال أنهم ٌشٙلىن ؾلبا هاما 2016% طىت 9,7ئلى  2011طىت  8,4%

ت  . ٖما ةملذ الخًحراث الظىطُىاْخطادًت في املجخمو الطُن  همى الؿبٓت الىطؿى 17في طّى لادٍو

ا. حُث اهخٓلذ وظبت لاَساد الرًً ًيخمىن ئلى هره الؿبٓت مً 5ئلى  3بمهدٛ  ئلى  2007% طىت 20% طىٍى

و أن ٌشٙلىا وظبت  2009% طىت 35حىالي  خْى با مً ئحمالي الظٙان طىت 75ٍو  .18 2025% جٍٓس

كهس ذلٚ مً  ُبت املجخمو الطُن  أزسث بشٙل ْىي نلى الىُٓاث الصخُت. ٍو ئن هره الخحىالث في جٖس

 دالٛ الجىاهب الخالُت :

دُل املسجبؿت بهره الخًحراث طمح باالطخُادة جحُحز الؿلب نلى املىخجاث الطُدالهُت وجحظً املدا 

الصخُت مً  أٖثر َأٖثر مً الخدماث الصخُت وهى ما اوه٘ع في ازجُام ئحمالي الىُٓاث نلى السناًت

نلى  2011و 2009ملُاز دوالز طى    357,9ملُاز دوالز و  256,8ئلى    2007ملُاز دوالز طىت  135,9حىالي 

و أن جبلٌ  خْى ونلى املظخىي الُسدي َٓد اهخٓل ئهُاّ الُسد   .2015ملُاز دوالز طىت  552,6الترجِب. ٍو

دوالز  330,3ئلى حىالي  2010طىت دوالز  186,1ئلى  2007دوالز طىت  109,5الىاحد نلى الصخت مً حىالي 

 .19 2015طىت 

ت الخمدن او  هت في املخُـ الاْخطادي الاحخماعي والبُئ  املسآَت لخٖس ه٘ظذ ئن الخًحراث الظَس

ت. ئذ أضبح لاَساد ًدبهىن أهكمت يرائُت  مباةسة نلى همـ املهِشت وبشٙل داص في املىاؾٔ الخػٍس

خجهىن لخىاٛو لاؾهمت املطىهت ولاؾهمت املشبهت بمٙىهاث جإدي ئلى البداهت. ٖما أن الخىطو في  هت ٍو طَس

وه٘را َان هرا الىمـ الري ًحاٗي حُاشة الخ٘ىىلىحُا الجدًدة حظمح باالججاه أٖثر هحى املهً املظخٓسة. 

هُع همـ الخُاة في البلدان الًسبُت نصش ئمٙاهُت بسوش الهىامل الخؿحرة املدظببت في اهدشاز أهىام محددة 

و أن جذظس الطحن ما  خْى ٗأمساع الٓلب، الظ٘سي، غًـ الدم وأمساع الظسؾان. ٍو مً لامساع: 

مساع الٓلب ،الظ٘خاث الدمايُت والظ٘سي. ٖما أنها ملُاز دوالز لخخحمل جٙالُِ مهالجت أ 556ًىأَ 

ئحمالي مسض ى الظسؾان  % م20ًملُىن مٍسؼ حدًد بالظسؾان وهي جػم حىالي  2,2حسجل ٗل طىت 

في الىاْو َان قهىز هره لامساع طٍى ًػُِ نب ا نلى ناجٔ الخٙىمت الطِىُت ال   ماشالذ بالهالم. و

 .20بؿت بظىء الخًرًت ولامساع املهدًتبطدد الطسام مو ندد مً لامساع املسج

و دزحت جمُ٘نهم مً الاطخُادة مً   حت لاَساد املظىحن، ًُسع بشٙل مظخمس غسوزة َز ئن همى ةٍس

  .21% مً ئحمالي الىضُاث الؿبُت املمىىحت 40ئلى  %23 الخدماث الصخُت داضت وأنهم ٌشٙلىن حىالي

وي الطُن  حظب  ؾبُهت املىخجاث املخداولت َُه ًخٙىن الظّى الطُدال: جىىع املىخجاث الطيدالهيت .3

ت  ت ؾبُا، لادٍو ت يحر املىضَى ت املخمُت(، لادٍو ت الجىِظت ولادٍو ت ؾبُا )جػم لادٍو ت املىضَى بحن لادٍو
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َه  جخىشم نلى الترجِب ٖما ًلي:  ًلي:  2011الطِىُت الخٓلُدًت ولاحهصة الؿبُت. وحظب ئحطائُاث طىت 

 .22باليظبت ئلى مىخجاث ضُدالهُت أدسي  %15و 6%، 8%، 38%، %33

ٗاث ال٘بري لخظائس ٖبحرة في حجم مبُهاتها الطُدالهُت دالٛ : ألادويت املىضىفت طبيا 1.3 حهسغذ الشس

و أن حىالي  ملُاز دوالز طٍى جخم  77َترة ْطحرة هدُجت اهتهاء َتراث ضالحُت بساءاث الادترام. ٖما ًخْى

ٔ 23ظىىاث الخمظت الٓادمت دظائسها مً حدًد دالٛ ال ؼ هره الخظائس نً ؾٍس . وفي الخُٓٓت أن حهٍى

ت  ل املدي. وباملٓابل َان الاطدثماز في لادٍو ت حدًدة جخمخو بالخماًت ٌهخبر أمسا مٙلُا وؾٍى ابخٙاز أدٍو

ت املخمُت   patented drugsالجىِظت مً ةأهه أن ٌظمح باالطخحىاذ نلى حطظ هامت مً أطىاّ لادٍو

رلٚ املخلُت %80جبلٌ مظخىي ْد  ٗاث ال٘بري ٖو ٗاهذ الطحن مً أبسش لاطىاّ ال   اطخٓؿبذ الشس . و

ت الجىِظت. ئذ ًُترع أن جكل  لدظخُُد مً هرا الىغو، وهي جمثل أزغُت دطبت لىمى طّى لادٍو

ا ما بحن  %12.5مبُهاتها جىمى باملخىطـ بحىالي  دوالز ملُاز  21,05. حُث اهخٓلذ مً 2015-2011طىٍى

. وبلًذ وظبت 2015ملُاز دوالز طىت  96,66لخطل ئلى  2010ملُاز دوالز طىت   47,02ئلى  2007طىت 

ت ؾبُا في الطحن  ت املىضَى ت الجىِظت ئلى ئحمالي مبُهاث لادٍو و  2007طىت  %92املبُهاث مً لادٍو

 . 24 2015طىت  %84في ححن ًُترع أن حسجل وظبت  2010طىت  90%

الحل أهه ب ت الجىِظت ئلى ئحمالي املبُهاث الطُدالهُت، يحر  سيم هرا الىمى في مبُهاثٍو لادٍو

ت املخمُت   Patentedأهه في الىاْو ًخمحز بىىم مً الخباؾإ ذلٚ في مٓابل الىمى املخطاند لىطِب لادٍو

drugs  ًت ؾبُا م ت املىضَى ىت ط %16زم  2010طىت  %10ئلى  2007طىت  %8مً ئحمالي مبُهاث لادٍو

ت بلٌ 2015 ملُاز  5,38، 2007ملُاز دوالز طىت  1,82. وفي هُع الظُاّ َان حجم املبُهاث مً هره لادٍو

. أي أنها ًمً٘ أن جىمى بمهدٛ مخىطـ ًُّى 2015ملُاز دوالز طىت  17,72لُٓدز بـ  2010دوالز طىت 

ا ما بحن  %25وظبت  ت املخ2015-2010طىٍى ُظس الىمى الٓىي لظّى لادٍو مُت بالطحن ئلى جحظحن . ٍو

ٗاث الطُدالهُت ال٘بري في املخُـ  ت. مما ٌهصش زٓت الشس هاث الخاضت بحماًت حّٓى امللُ٘ت الٍُ٘س الدشَس

ٗاث لاحىبُت  ت. وزيم لجىء الخٙىمت ئلى جىكُم لاطهاز وجثبُتها بما ًحسم الشس الاطدثمازي لطىانت لادٍو

ٓت حظمح باطخٓؿاب الهالماث جحُٓٔ هىامش زبح نالُت، َان حاذبُت الظّى ال طُن  جبٓى نالُت بؿٍس

ت لاحىبُت لخلبُت الؿلب املخلي. داضت وأن املظتهل٘حن الطِىُحن ًمُلىن أٖثر ئلى اطتهالٕ هرا  الخجاٍز

ت الجىِظت   .  25الىىم بهُدا نً لادٍو

الظّى مً حاهب آدس ٌشهد  :over-the-counter drugs (OTC) ؾبُا ألادويت غيراملىضىفت  2.3

ت الجىِظت ولاضلُت  ت ؾبُا. وهي حشمل لادٍو ت يحر املىضَى الطُدالوي في الطحن همىا في الؿلب نلى لادٍو

د حٓٔ  ت الخٓلُدًت الطِىُت، يحر أنها حشتري مً ؾٍس لاَساد دون اطدشازة ؾبُت. ْو باإلغاَت ئلى لادٍو

ت مهدٛ همى مخىطـ ْدز ب  ا  %17طّى هرا الىىم مً لادٍو حُث أضبح الىمى  2009ئلى ياًت طىٍى

ت ؾبُا.  %7,7مهخدال نىد  ت املىضَى ا، ذلٚ أن الخٙىمت الطِىُت حظعى ئلى حصجُو اطخذدام لادٍو طىٍى
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ت ؾبُا نلى املظخىي  ت يحر املىضَى هاث ئلى أن الطحن طخطبح أٖبر طّى لألدٍو زيم ذلٚ حشحر الخْى

سجبـ جصاًد الؿلب نلى 2020الهالم  بحلٛى طىت  ت باججاه الطِىُحن أٖثر َأٖثر هحى ما . ٍو هره لادٍو

ت لاٖثر  ائي واٖدظابهم زٓاَت الخداوي الراحي لألمساع الشائهت، وجخمثل لادٍو ٌهٍس بالؿب الْى

اث، مػاداث الالتهاب والجهاش  ٗام، الظهاٛ، الخظاطُت، الُُخامُىاث واملٍٓى ت الص اطخذداما: أدٍو

ت ي ٗاث املخلُت ولاحىبُت نلى حد الهػم . ٖما ٌهخبر ْؿام لادٍو ت ؾبُا حرابا لٙل مً الشس حر املىضَى

رلٚ حهىد الخٙىمت ئلى جثبُذ أطهاز هره  ت ٖو طىاء. وبسيم ندم وغىح املهلىماث حٛى لاطىاّ الجهٍى

ت غمً أهكمت ئضالح لاطهاز يحر أن محُـ لانماٛ للٓؿام ًخمحز بمىاَظت ةدًدة بحن الُانلحن في  لادٍو

. و  ت ؾبُا في: الظّى ت يحر املىضَى ٗاث مظدثمسة في ْؿام لادٍو ، Xiuzheng group جخمثل أٖبر دمع ةس

Harbin pharmaceutical group ،China resources Sanjiu pharmaceutical group ،Johnson and Johnson ،

Glaxosmithkline26.   

ت الطِىُت الخٓلُدًت : Traditional chinese medicines (TCMs) تألادويت الطيىيت الخقليدً 3.3 حشحر لادٍو

ٔ ممازطاث جخذر  ئلى الىكام الؿب  الطُن  الري ٌهخمد نلى جحُٓٔ جىاشن واوسجام الجظم نً ؾٍس

ٗاث والخىُع  . حهخبر 27أةٙاال مخهددة مثل: لانشاب الؿبُت، الىدص باإلبس، الهالج بالخًرًت والهالج بالخس

ام بحن الطِىُحن ٖما أنها جخمخو بشهبُت واطهت في الهدًد مً دٛو الهالم. هره املمازطاث ةائهت الاطخذد

ٗأحد أهجو  وهدُجت لُهالُتها ال٘بحرة في مهالجت الهدًد مً لامساع َان املىكمت الهاملُت للصخت حهخبرها 

رلٚ اهذُاع جٙالُُها وظبُا، َان الخٙىمت الطِى ُت أطالُب حماًت الصخت. وباالطدىاد ئلى أهمُتها ٖو

ُت البحث  ت الخٓلُدًت ح ى ًطبح أٖثر حدازت وذلٚ بدنم الاطدثماز وجْس حهمل نلى جىكُم ْؿام لادٍو

س. وفي هرا إلاؾاز جسج٘ص حهىدها حٛى جأطِع ْاندة بُاهاث للميشىزاث الٓدًمت للؿب الطُن   والخؿٍى

اجه لاطاطُت، بىاء مذابس الابخٙاز، حظهُل هٓل الخ٘ىى  لىحُا ئلى هره الطىانت، الخٓلُدي ودزاطت هكٍس

را مساْبت الىىنُت. ٖما حهمل الخٙىمت نلى ئدماج ْؿام البُىج٘ىىلىحُا  س ٖو جحظحن ئدازة البحث والخؿٍى

س مىخجاث ؾبُهُت ذاث ُْم نالحُت  في الؿب الطُن  الخٓلُدي ذلٚ أن الخبراء ٌهخٓدون أهه ًمً٘ جؿٍى

ص البحث البُىلىجي بهىوٌ ٗىوٌ بخ ٓىم مٖس ت الخٓلُدًت، وجحدًد املىخجاث ال   نالُت. ٍو ُُٓم َهالُت لادٍو

ت حدًدة وداضت  س أدٍو باث َهالت وجؿٍى جمخلٚ ئمٙاهُاث نالحُت باإلغاَت ئلى أهه ٌهمل نلى اٖدشاٍ مٖس

يظىن، غمىز الهػالث، جطلب لاوسجت، الظ٘خت  ملهالجت لامساع الهطبُت مثل: الصهاًمس، مسع باٖز

رلٚ أم  . 28ساع الظسؾان الدمايُت،الطسم ٖو

ٌهخبر طّى لاحهصة الؿبُت الطُن  زالث أٖبر طّى نلى املظخىي الهالم  حُث ْدزث  :ألاحهسة الطبيت 4.3

و أن جبلٌ  18,2ب  2011املبُهاث منها طىت  خْى لخحٓٔ مهدٛ همى  2016ملُاز دوالز طىت  43ملُاز دوالز ٍو

ٗاث املخلُت%15,7طىىي مخىطـ ًٓدز ب  ولاحىبُت بشدة للخطٛى نلى حطظ هامت  . وجدىاَع الشس

حر مىخجاث ذاث جٙالُِ مىذُػت وهىنُت حُدة. باإلغاَت  مً الظّى الطُن  في هرا املجاٛ مً دالٛ جَى
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و املىخجاث، جٓدًم أحهصة  ئلى ذلٚ َان مُاجُح الخُّى حهخمد نلى مدي ْدزة الُانلحن في الظّى نلى جىَى

 .29 الخىاحد نبر مذخلِ املىاؾٔ الطِىُت ؾبُت نالُت الخ٘ىىلىحُا وجىطُو هؿاّ

ًخمحز الظّى الطُدالوي في الطحن بدزحت نالُت مً : جساًد املىافست بين الشركاث الطيدالهيت .4

ت أحىبُت وأٖثر مً  1000الخهُٓد والخجصئت، َهى ًخىشم بحن حىالي  ٗاث محلُت ال   جيشـ  5000ةٖس ةس

ل منها مجمىنت مً الاطتراجُجُاث ال   جذدم مطالخها في محُـ ًخطِ باملىاَظت الخادة. حُث حظؿس ٗ

 ّ ٗاث الطُدالهُت املخلُت . ووجٓىي وحىدها في الظى حر مىاخ الاطدثماز املالئم للشس حهمل الخٙىمت نلى جَى

ذ ذاجه َه  جٓىم بخىحُه أوشؿتها ومالءمتها مو أهداَها املخمثلت في دنم ضىانت  ولاحىبُت يحر أنها في الْى

ت ال س لادٍو ت الطِىُت الخٓلُدًت وجؿٍى ت ؾبُا، جحدًث لادٍو ت املىضَى ُت اطخذدام لادٍو جىِظت، جْس

ٓا ملا ًدُحه لها  ٗاث الطُدالهُت جٓىم بطُايت اطتراجُجُاتها َو ت أضلُت محلُت. وه٘را َان الشس أدٍو

 املخُـ الاطدثمازي.

الىمى للظّى الطُدالوي الطُن  مىح ئن احظام ئمٙاهُاث : الشركاث الطيدالهيت ألاحىبيت إستراججيت 1.4

ص حػىزها في مجاالث الخطيُو،  ٗاث الطُدالهُت ال٘بري آَاْا حدًدة لالطدثماز وطمح لها بخهٍص الشس

ؼ الخظائس املسجبؿت باهتهاء َتراث ضالحُت حّٓى  ٔ والبحث. ٖما أهه أنؿى لها َسضا نالُت لخهٍى الدظٍى

ٗاث الها د واحهذ الشس ت. ْو ملُت دالٛ الهٓد الظابٔ مىحت مخىاضلت مً اهتهاء مدة الخماًت امللُ٘ت الٍُ٘س

 . 30السائجت ملىخجاتها 

ٗاث الطُدالهُت مخهددة   وحشٙل هره الخظائس غًىؾاث ٖبحرة نلى هىامش لازباح للشس

الجيظُاث. مما حهلها حظؿس اطتراجُجُاث حدًدة جسج٘ص نلى ئنادة الهُٙلت الدادلُت لها بشٙل ًم٘نها مً 

د الخم ، وبرلٚ الخُِ٘ مو واْو َٓدانها لخٔ احخٙاز مىخجاتها الطُدالهُت. ْو و الجُد في الظّى ْى

  :31اةخملذ هره إلاطتراجُجُاث نلى ندة حىاهب هي 

ت    2500بخىؾحن  2010طىت  GSKجىقُِ مىدوبي مبُهاث أٖثر ُٖاءة. َهلى طبُل املثاٛ ْامذ ةٖس

ت ممثل لها نلى مظخىي ٗل املىاؾٔ بالطحن. ْو ادة ندد مىقُيها في الطحن  ROCHEامذ ةٖس بٍص

ت 2009طىت  %25بحىالي  ادة ندد ممثليها نلى مظخىي املدن  PFIZER. ٖما دؿؿذ ةٖس ئلى ٍش

 ممثال ؾبُا؛ 3200الطِىُت ئلى 

ٗاث املخلُت أو باْامت نٓىد   الاججاه هحى الاهدماحاث إلاطتراجُجُت باالطخحىاذ نلى بهؼ مً الشس

رلٚ الاطخُادة ةساٖت مهها مما  ًدُح لها ئمٙاهُت اْدظام الخٙالُِ وججاوش َجىة املدادُل بُنها ٖو

د ةملذ نٓىد الاطخحىاذ والشساٖت حىاهب  ُي بهرا البلد. ْو مً الىمى املخىاضل للظّى الٍس

ت املخذططت في نالج  ت الجىِظت وجطيُو لادٍو مخهددة للطىانت الطُدالهُت مً جطيُو لادٍو

ت  لامساع الخؿحرة س. وفي هرا إلاؾاز واملصمىت ئلى مجاٛ جىشَو لادٍو ت والبحث والخؿٍى ْامذ ةٖس

PFIZER  ت 2011طىت ُو نٓد ةساٖت مو ةٖس الطِىُت مً أحل  pharmaceutical  Shanghai بخْى
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ُ٘ت في الطحن. ت لامٍس ٔ مىخجاث الشٖس ت  جىشَو وحظٍى امذ ةٖس ت   Merckْو  Bejingبشساء ةٖس

skywing technology  وذلٚ بًسع اٖدظاب حطت طّى في مجاٛ الطىانت البُىضُدالهُت

ت  ت  Sanofiبالطحن. ٖما اطخحىذث ةٖس هها  2010طىت  BMPنلى ةٖس ص مْى طهُا منها ئلى حهٍص

ت دون وضُت ؾبُت.   غمً طّى لادٍو

ت الجى: إستراجيجيت الشركاث املحليت  2.4 ٗاث الطُدالهُت املخلُت في جطيُو لادٍو ِظت ج٘مً ْىة الشس

وال   ًخم جىحيهها هحى الخطدًس. حُث بلٌ ندد باإلغاَت ئلى جطيُو املٙىهاث الطُدالهُت اليشُؿت 

ٗاث املطىهت لها  ت طىت  1200الشس مٙىها وشُؿا. وةٙلذ  1500وهي حهمل نلى ئهخاج حىالي  2010ةٖس

دالهُت الطِىُت. مً ئحمالي الطادزاث الطُ %80الطادزاث مً املىاد اليشُؿت دالٛ هُع الظىت وظبت 

ت مً هره املىخجاث ب  و ُْمت ضادزاتها الظىٍى ملُاز دوالز، لرلٚ َٓد وغهذ  4ٖما حظعى الخٙىمت ئلى َز

 .32ملُاز دوالز لدنم املطىهحن الطُدالهُحن في هرا املجاٛ  761مذؿؿا بُٓمت 

ج والطالبت أي أنها ال جصاٛ وبشٙل نام، جخطِ الطىانت الطُدالهُت املخلُت باَخٓازها ئلى الىط             

ذ ذاجه َه  جخمحز بالخجصئت ذلٚ أن حىالي  ٗاث الطُدالهُت املخلُت هي  %90هاة ت بهد. في الْى مً الشس

ٗاث محلُت ال ججن  طىي  مً ئحمالي مدادُل   %13ضًحرة ومخىطؿت الدجم، ٖما أن أٖبر نشس ةس

ٗاث املخلُت نلى33الطىانت الطُدالهُت  صها الخىاَس   نلى  . لرلٚ حهمل الشس ص مٖس ت بيُتها وحهٍص جٍٓى

رلٚ الهالم  باالنخماد نلى مجمىنت مً الاطتراجُجُاث ومنها   :34املظخىي املخلي ٖو

ٗاث املخلُت جدٕز أن الطِىُحن ًمُلىن ئلى ؾلب   الهمل نلى  ٖظب زٓت املظتهل٘حن املخلُحن، َالشس

ت املىخجت مً ؾٍس الشس  ت ذاث الهالماث الخجاٍز س لادٍو ٗاث لاحىبُت ال٘بري. لرلٚ َه  حظعى ئلى جؿٍى

ت محلُت حدًدة ذاث َهالُت ٖبحرة جسقى بها ئلى بىاء زٓت الؿلب املخلي؛  أدٍو

ٔ ئْامت نٓىد   ٗاث الطُدالهُت الهاملُت نً ؾٍس الاججاه هحى الخهاون مو مإطظاث البحث والشس

رلٚ بخىؾحن مساٖص ئهخاج  وبحث في الخازج. مما ٌظهل لها ددٛى ةساٖت ونٓىد املٓاولت مً الباؾً ٖو

ت في هره لاطىاّ  أطىاّ حدًدة بشٙل ٌظمح لها بالخهٍس حُدا نلى املخُـ الخىكُم  لطىانت لادٍو

رلٚ الخهٍس نلى بيُت الؿلب املخلي َيها؛  ٖو

ت أهكمت الابخٙاز َيها.  ٔ جٍٓى س نً ؾٍس  إلاْباٛ نلى الاطدثماز ب٘ثاَت في البحث والخؿٍى

ت في الطحن مجصأ ومهٓدا، ئذ جىذُؼ دزحت : حت جركيز وشاط الخىزيعرفع در  3.4 ٌهخبر مظاز جىشَو لادٍو

 ٛ حز ْؿام الخىشَو الطُدالوي باملٓازهت مو الدو الحل أهه دالٛ الُترة  جٖس حظخحىذ  2010-2008ال٘بري. ٍو

ٗاث ال٘بري املىشنت للمىخجاث الطُدالهُت نلى حىالي  ظّى في الىالًاث % مً ئحمالي حجم ال85زالر ةس

ُ٘ت،  ٗاث الخىشَو ال٘بري في الطحن طىي 68% في الُابان ، 75املخحدة لامٍس % في َسوظا بِىما ال حًؿي ةس

رلٚ الدجم الهائل للظٙان في جىطُو ةب٘ت 22وظبت  %. ٖما طاهم الامخداد الجًسافي ال٘بحر للطحن ٖو

و جٙالُِ الخىشَو حُث جخمحز بىحىد طلظلت ٖبحرة مً الىطؿاء بحن امل ىخ  واملظتهلٚ النهائي مما أدي ئلى َز
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ت ٖما أنها   35الخىشَو باملٓازهت مو الدٛو ال٘بري  لرلٚ َان الخٙىمت جٓىم بانادة هُٙلت آلُت جىشَو لادٍو

ت  ٗاث في هرا املجاٛ َمثال ْامذ أٖبر ةٖس حظعى ئلى بىاء ةبٙاث نسع واطهت ودنم ئطتراجُجُاث الشس

ٗاث  Sinopharmجىشَو في الطحن  جىطُو جىاحدها في مذخلِ املٓاؾهاث الطِىُت باالطخحىاذ نلى الشس

 املىشنت للمىخجاث الطُدالهُت بهره املٓاؾهاث.

ٌهخبر الابخٙاز أحد أهم دنائم الطىانت الطُدالهُت لرلٚ حظعى الخٙىمت الطِىُت ئلى : جرقيت الابخكار .5

ص املٙاهت الخىاَ ظُت للطىانت الطِىُت نلى املظخىي الهالم . وفي جأطِع هكام ابخٙاز ضلب ٌظمح بخهٍص

س مما ٌظمح باطخٓؿاب اطدثمازاث هامت  ُت البيُت الخحخُت للبحث والخؿٍى هرا إلاؾاز َه  حهمل نلى جْس

  :ئلى هرا الجاهب مً الطىانت. وهي جحاٛو ججظُد ذلٚ باالنخماد نلى اججاهحن

ٗاث الط: الاججاو ألاول  1.5 ُدالهُت املخلُت لخ٘ثُِ الاطدثماز في البحث ًخمحىز حٛى حصجُو الشس

ت ضِىُت، لرلٚ ْدمذ الخٙىمت مذؿؿا  ت حدًدة ذاث نالماث ججاٍز س بهدٍ اٖدشاٍ أدٍو والخؿٍى

. وباإلغاَت ئلى مصاًا اهذُاع جٙالُِ الهمل 36 2016 -2011ملُاز دوالز دالٛ الُترة  1,5إلهُاّ 

ت حه٘ع دنمها واحخػانها للطىانت والخٙالُِ لاولُت إلنداد املخابس، َان الخٙ ىمت جمىح بسام  جحُحًز

ل  رلٚ َسضا للخمٍى بُت مهخبرة ٖو الطُدالهُت والبُىج٘ىىلىحُت املخلُت. وجخػمً البرام  مصاًا غٍس

ٗاث حُث جم مً دالله  2008املباةس، َُي طىت  جم وغو الٓاهىن الجدًد للػسائب نلى ددل الشس

س جحُحزاث  س في الطحن. ئذ ًمً٘ للمإطظاث ال   إلاْساز بدىكُماث جَى بُت لدصجُو البحث والخؿٍى غٍس

ٗاث حدًدة ذاث ج٘ىىلىحُا نالُت  "  High/newtechnology entreprises (HNTEs)جطىِ نلى أنها "ةس

ٗاث ب  بت نلى ددل الشس نً املهدٛ الهادي. ٖما ًمً٘ لهرا الىىم  %15أن حظخُُد مً جذُُؼ في الػٍس

ٗاث ال   ج   ،Shenzhen ،Hainan ،Zhuhaiم جأطِظها ألٛو مسة في املىاؾٔ الخمظت الخاضت: مً الشس

Xiamen وShantou  بت ب  ملدة دمع طىىاث مخبىنت ب جذُُػاث في غٍس أن حظخُُد مً ئنُاء غٍس

ٗاث بمهدٛ  ملدة زالر طىىاث. ٖما ًمً٘ أن جمىحها الخٙىمت جذُُػاث في هُٓاث  %50ددل الشس

س بيظب بُت في حالت هٓل الخ٘ىىلىحُا  %50ت البحث والخؿٍى رلٚ جذُُػاث غٍس  .    37ٖو

حر مىاخ اطدثماز مثالي ٌظمح باطخٓؿاب زؤوض أمىاٛ أحىبُت : الاججاو الثاوي 2.5 ًسج٘ص نلى جَى

ٗاث الطُدالهُت مخهددة الجيظُاث في الظىىاث لادحرة  س. وفي الىاْو أن الشس لالطدثماز في البحث والخؿٍى

س دادل الطحن وذلٚ بُػل مصاًا املخُـ أضبحذ أٖثر ئْ باال نلى الاطدثماز في البحث والخؿٍى

اهذُاع الخٙالُِ، وحىد ندد ٖبحر مً املسض ى، ازجُام الٓدزاث الهلمُت،  :38الاطدثمازي واملخمثلت في

ٗاث ال٘بري إلمٙاهُاث همى ت الجىِظت باإلغاَت ئلى ئدزإ الشس ت املخلُت في مجاٛ لادٍو س املهَس الظّى  جَى

ٗاث الطُدالهُت مخهددة الجيظُاث في الطحن ندة أةٙاٛ هي: خذر جىاحد الشس  الهالُت. ٍو

حهخٓد  :Contract research organizations (CROs) 39الاعخماد على مىظماث البدىث الخعاقدًت  -أ

ٗاث لاحىبُت أن الانخماد نلى مطادز دازحُت  شؿت البحث للُٓام بأو Outsourcing 40الهدًد مً الشس
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ٔ مىكماث البحىر الخهاْدًت هى بمثابت ئطتراجُجُت مىاطبت ومخِىت ججىبها جحمل  س نً ؾٍس والخؿٍى

رلٚ جبهدها نً املخاؾس املم٘ىت املسجبؿت بمحُـ  س ٖو جٙالُِ ئْامت َسوم مباةسة للبحث والخؿٍى

ُُر البحىر الطُدالهُت الاطدثماز في هرا املجاٛ. ٖما أنها جسي بأن الطحن ٌهخبر الىحهت لامثل لخى

ىمى الؿلب نلى الخدماث البحثُت ذاث  ت حدًدة. ٍو باالطدىاد نلى مطادز دازحُت طهُا ئلى اٖدشاٍ أدٍو

ً  %23املطادز الخازحُت بحىالي  ٍص ا. وجخىشم املىكماث البحثُت الخهاْدًت الطِىُت بحن مٖس طىٍى

 Beijing Zhonguancun life science parkو   Shanghai Zhangjiang Pharmaceutical parkأطاطُحن: 

ادة ْدزتها لخلبُت  حُث جٓىم بمىح ددماث في مجاٛ البحث الطُدالوي بخٙالُِ مىذُػت وهي حظعى ئلى ٍش

ص حىالي  ت. وجٖس مً هره املىكماث ددماتها في مجاٛ  %60املهاًحر الًسبُت حٛى هىنُت وطالمت لادٍو

ندد املىكماث ال   جيشـ في مجاٛ الخدماث البحثُت  البحىر الُ٘مُائُت، وفي املٓابل ًتزاًد

ت  ت لألدٍو ٍس بل الظٍس ت ْو ٍس ص نلى الخجازب الظٍس البُىج٘ىىلىحُت، ونلى الهمىم َان نددا ٖبحرا منها ًٖس

واحدة مً أٖبر املىكماث البحثُت الخهاْدًت في الطحن،  Wu Xi pharmatechالجدًدة. وحهخبر مىكمت 

صها بشىًهاي ُ٘ت. حُث ًٓو مٖس وهي  وهي حهمل نلى جىُُر أوشؿتها بحن الطحن والىالًاث املخحدة لامٍس

ت مً الخ٘ىىلىحُا، ٖما أنها جمىح  جخذطظ في وغو لازغُت املىاطبت للخمً٘ مً الاطخُادة بٙل حٍس

ت حدًدة َهالت وبخٙالُِ مىذُػت  س أدٍو ٗاث ح ى جخمً٘ مً جؿٍى  .41ددماث للشس

ٗاث الطُدالهُت مخهددة الجيظُاث ئلى ئْامت ىير: جىطين فروع البدث والخط -ب جخجه الهدًد مً الشس

ٔ ئْامت َػاءاث  س في الطحن جابهت لها، داضت في قل دنم الخٙىمت الطِىُت نً ؾٍس مساٖص بحث وجؿٍى

ص أهكمت حّٓى  بُت لها باإلغاَت ئلى طهسها نلى حهٍص مذططت إلوشاء هره الُسوم وجٓدًم حظهُالث غٍس

د ْامذ أٖثر مً امللُ٘ت الُ٘ ت. ْو ٔ جأطِع َسوم  20ٍس ت ضُدالهُت ٖبحرة بخىطُو جىاحدها نً ؾٍس ةٖس

ت حدًدة جخهلٔ بهالج أهىام محددة مً لامساع  حز حهىدها هحى اٖدشاٍ أدٍو س وذلٚ بتٖر البحث والخؿٍى

ت مثل: املىدشسة وهي أمساع مسجبؿت بؿبُهت الهىامل الىزازُت، الثٓاَُت والبُئُت بمذخلِ املىاؾٔ لا  طٍُى

ت  2010أمساع ال٘بد، بهؼ أهىام الظسؾان، وندد مً لامساع املهدًت. َُي طىت   Pfizerْامذ ةٖس

س في حىىب الطحن، وأطظذ ٗل مً ةٖس    َسنحن في  Rocheو Novartisباوشاء َسم للبحث والخؿٍى

ت  حز نلى مجالي البُىج٘ىىلىحُا وأمساع الظسؾان. بِىما َخحذ ةٖس َسنها في ةماٛ  Bayerالشّس بالتٖر

س الدصخُص  .  الطحن ًٌؿي أبحازا جخهلٔ بأمساع الظسؾان، أمساع الٓلب، أمساع اليظاء والخطٍى

ت  س في ةىًهاي ئذ حهتزم جىقُِ حىالي  GSKوأْامذ ةٖس  1000واحدا مً أٖبر مساٖصها للبحث والخؿٍى

ص بحلٛى طىت   . 42 2017باحث بهرا املٖس

ٗاث الطُدالهُت مخهددة الجيظُاث ئلى اطخًالٛ ٗل حليتالخعاون مع الجامعاث امل -ج : جخؿلو الشس

س دادلها. ومً البدائل إلاطتراجُجُت  ت أوشؿت البحث والخؿٍى املىازد الطِىُت املخاحت وال   حظمح لها بخٍٓى

ت   & Johnson املخاحت لها في هرا الطدد، جأطِع نٓىد ةساٖت مو هُ اث بحثُت محلُت. حُث ْامذ ةٖس
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Johnson  بالخهاون مو حامهتTsinghua  ت حدًدة ملخازبت أمساع التهاب س أدٍو الطِىُت في مجاٛ جؿٍى

ٗاث محلُت مً دالٛ Bال٘بد الُحروس    ، الظل، أهُلىهصا الؿُىز. وهي حهمل ٖرلٚ نلى الخهاون مو ةس

ت  ت  Bristol- Myersئْامت مساٖص بحث في ةّس الطحن. ٖما نٓدث ةٖس  Simcereمو ةٖس

pharmaceutical group  ت مهالجت ملسع الظسؾان. مً حاهب آدس ْامذ حامهت س أدٍو الطِىُت لخؿٍى

Bradford  باململ٘ت املخحدة بالخهاون مو حامهتJilin  ٍالطِىُت ومههد بحث بشىًهاي طهُا ئلى اٖدشا

ا الري يهدد صخت حىالي  ُخٚ ب 3,3دواء حدًد ملهالجت مسع املالٍز حىالي ملُىن ملُاز شخظ في الهالم ٍو

ا   .43شخظ طىٍى

حهخبر نملُت حظهُل الخطٛى نلى الخدماث الصخُت : جىسيع هطاق الاسخفادة من الرعاًت الصحيت -د

:ٔ ٗاَت ؾبٓاث املجخو مً أولُاث الخٙىمت الطِىُت وذلٚ نً ؾٍس و  وجىطُو مجاٛ الاطخُادة ئلى  َز

ادة الخأمحن الطحي  ٔ ٍش  Basic Medical  ـــــلاطاس   املهسوٍ بئمٙاهُت الخًؿُت الاحخمانُت نً ؾٍس

Insurance ، و وظبت الظٙان املإمىحن صخُا ئلى لُطبح ٗل  2011% طىت 90ئذ طهذ الخٙىمت ئلى َز

ت ال   قلذ  2020الظٙان مإمىحن طىت  بخذطُظ ئناهاث حظاند في دُؼ الىُٓاث الُسدًت نلى لادٍو

لت حشٙل نب ا ٖبحرا نلى الظٙان في الط مً ئحمالي  %57,7 وظبت 2002بلًذ طىت  . حُث44حنلُترة ؾٍى

و أن جطل ئلى  2011طىت  %35لخىذُؼ ئلى  2009طىت  %45الىُٓاث نلى الصخت زم جساحهذ ئلى  خْى ٍو

ٗاث الخأمحن وظبت  %55,1لخخحمل الخٙىمت وظبت  2015طىت  28,5%  .45 %16,4وةس

ت : Essential Drug List (EDL) مراحعت قائمت ألادويت الىطىيت ألاساسيت -ه ٗاَت لادٍو وجحخىي نلى 

ؼ. َُي طىت  . 2004دواءا طىت  1850دواءا أطاطُا بدٛ  2127جػمىذ الٓائمت  2009الٓابلت ٗلُا للخهٍى

دواءا  154ودواءا يسبُا  349دواءا حىِظا منها  503: جػم Aوهي مطىُت ئلى ْائمخحن َسنُخحن: الٓائمت 

ت املدزحت غمً هره الٓائمت بأنها جٓلُدًا ضِىُا. جم وغهها مً ؾٍس  ت وجخمحز لادٍو ٍص الخٙىمت املٖس

دواءا جٓلُدًا  833دواءا يسبُا و 791دواءا منها  1624: جػم Bمىذُػت لاطهاز نلى الهمىم. أما الٓائمت 

ٗاث ال٘بري  ت في هره الٓائمت بأنها مسجُهت لاطهاز ذلٚ أنها مىخجت مً ؾٍس الشس ضِىُا. جخمحز لادٍو

مخو بالخماًت بىاطؿت بساءاث الادترام. ٖما ًمً٘ للمٓاؾهاث أن جٓىم بخهدًل الٓائمت بشٙل َسدي وجخ

ٓا الحخُاحاث ٗل مٓاؾهت     ؛46بخُُُ٘ها َو

 National development and reform commissionالسماح للجىت الىطىيت لإلضالح والخطىير  -و

(NDRCبالخىظيم الطارم لألسعار ):  ل نلى طُاطت وفي الىاْو ذ ؾٍى أن الطحن ْد انخمدث مىر ْو

ت، يحر أنها جذلذ نً ذلٚ دالٛ الُترة املمخدة بحن  َأضبحذ لاطهاز  1996 -1992جىكُم أطهاز لادٍو

س لاطهاز  ٔ ْىي الهسع والؿلب. وهدُجت جىامي بهػا مً لازاز الظلبُت املطاحبت لخحٍس ت َو جخحدد بحٍس

ابت نلى الىىنُت، الُظاد والسةىة، َٓد نادث  مثل: الازجُام ال٘بحر لخٙالُِ الصخت، غهِ الْس

صي لألطهاز مً دالٛ ئحساء طلظت مً الخذُُػاث. حُث  الخٙىمت مً حدًد ئلى طُاطت الخحدًد املٖس



 ،  اجلزائر1جامعة سطيف –كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التشيري 

 ...أ. سلمى قطاف........................................دراسة مكارنة بني الصني واجلزائر .. -اجتاهات الهمو يف األسواق الصيدالنية

 113  6111 -11العدد                     جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري                                           

دواء ٖما جم٘ىذ مذخلِ املٓاؾهاث الطِىُت  1500أن جثبذ أطهاز حىالي  2007اطخؿانذ بحلٛى طىت 

، وبهدٍ مىو 2009وفي ئؾاز إلاضالحاث الجدًدة للطىانت الطُدالهُت طىت  دواءا. 80مً حهدًل أطهاز 

ت الجىِظت، ْامذ اللجىت الىؾىُت  را مطىعي لادٍو الاطخًالٛ وجحُٓٔ الاطخُادة املثلى للمسض ى ٖو

س بطُايت دؿىاث حدًدة لخىكُم لاطهاز. َال ًمً٘ للمظدشُُاث وبائعي الخجصئت أن  لإلضالح والخؿٍى

ت لاطاطُتًٓىمىا باغ ت املطىُت غمً ْائمت لادٍو ذلٚ أن  اَت هىامش زبح حدًدة ملبُهاث لادٍو

ابت الخٙىمت. مً حاهب آدس َٓد ْامذ الخٙىمت بخذُُؼ أطهاز حىالي   %45أطهازها جذػو ٗلُا لْس

ٗام، الخمى،  ت في الطحن وال   جخهلٔ بمهالجت لامساع لاٖثر اهدشازا مثل: الص ت الػسوٍز أمساع مً لادٍو

رلٚ مسع الظ٘سي. دواءا اهتهذ َترة  174ٖما لجأث الخٙىمت ئلى جذُُؼ أطهاز  الٓلب وغًـ الدم ٖو

ت  ظخهمل للخؿبب الراحي، وجخػمً هره املجمىنت مً لادٍو دواء ًخم جطيُهه مً ؾٍس  107حماًخه َو

ٗاث الطُدالهُت ال٘بري ومً بُنها:  ُت و  ؛Bayer 47و Pfizer, Merck, Eli Lilly, Novartisالشس جْس

ت لاطاطُت بًسع غبـ و جىكُم لاطهاز؛ اث لادٍو  املىاْطاث الهمىمُت ومشتًر

ت املخلُت مً الاوشًاالث : جدسين هىعيت املىخجاث الطيدالهيت -ز ٌهخبر الٓطىز في هىنُت لادٍو

ت الهامل ُت. وحهخبر لاطاطُت للخٙىمت الطِىُت داضت وأن الطحن طُطبح أٖثر َأٖثر محىز ضىانت لادٍو

ت مً مُاجُح اٖدظاب زٓت املظتهل٘حن وبالخالي َه  حشٙل أحد محدداث  نملُت جحظحن هىنُت لادٍو

ت السطمُت الطِىُت  ٗاث الطُدالهُت املخلُت. وجمثل ئدازة الًراء ولادٍو  The state foodجىاَظُت الشس

and drug administration (SFDA) ت نلى الٓؿ ام الطُدالوي بالطحن. ئذ الظلؿت السطمُت املشَس

ٓها دادل لازاض   الطِىُت  ت الجدًدة واملىآَت نلى حظٍى جذخظ باإلةساٍ نلى مظاز حسجُل لادٍو

ت  ص جُُٓم لادٍو  Center of drugوذلٚ بهد دػىنها ئلى طلظلت مً الادخبازاث ًخم جُُٓمها مً ؾٍس مٖس

evaluation (CDE)  ةهسا.  26و  18ملدة جتراوح بحن 

ت وذلٚ بمساْبت مدي التزام  ٖما ُت هىنُت لادٍو ص ئدازة الًراء والدواء السطمُت حهىدها هحى جْس جٖس

ٗاث الطُدالهُت بالخىكُم الجدًد ملهاًحر هىنُت املىخجاث الطُدالهُت ال   جمذ مساحهتها في طىت  الشس

 Good manufacturing practices   . حُث جم ئضداز ما ٌهٍس ب "ممازطاث الخطيُو الجُدة2010

(GMP) ػو هرا الخىكُم مجمىنت املهاًحر الىىنُت 2011" وال   ددلذ ححز الخىُُر ابخداءا مً طىت . ٍو

دا مً  ت بشٙل ٌظمح لها الازجٓاء ئلى مظخىي املهاًحر الدولُت. وهرا ًُسع مٍص سها في لادٍو الىاحب جَى

ت، وهي مخؿلباث جخهلٔ املخؿلباث الخُطُلُت ال   ًيبغي نلى املطىهحن الالتزام بها  دالٛ مظاز ئهخاج لادٍو

ت. وجحدد املهاًحر الجدًدة  بادازة مذاؾس الىىنُت مما ًُسع غسوزة اطخذدام ئحساءاث الدشًُل املهُاٍز

ت في نملُت الخطيُو ومساْبت الىىنُت. يبغي نلى  بدْت مظإولُاث لاَساد السئِظُحن دادل الشٖس ٍو

ٗاث الطُدالهُت أن جحطل نلى د التزامها بمهاًحر الىىنُت، ئذ ًخم مىح   الشس ةهادة املالئمت ال   جٖإ
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ٗاث املطىهت وةهادة ممازطاث الهسع الجُدة GMP certificateةهادة ممازطاث الخطيُو الجُدة     للشس

GSP certificate  .ٗاث املىشنت  للشس

ت املخىاحدون في الظّى مً َترة طماح جدوم د       ظخُُد مطىهى لادٍو مع طىىاث ح ى ًخم٘ىىا مً َو

ت ئذا  ٗاث مً مىاضلت جطيُو لادٍو اطدُُاء املهاًحر املخددة غمً الخىكُم الجدًد. في ححن ًخم مىو الشس

و ئدازة الًراء والدواء السطمُت أن  ما َشلذ في جأطِع مىاْو جطيُو جخالءم مو املهاًحر املخددة. وجخْى

ت بظبب ندم  نددا مهما مً املإطظاث الطُدالهُت الطًحرة واملخىطؿت ًمً٘ أن حعجص نً الاطخمساٍز

ٗاث  ْدزتها نلى جحمل جٙالُِ الدشًُل إلاغاَُت هدُجت محاولت الالتزام بمهاًحر الخطيُو. وباليظبت للشس

لاحىبُت، َان الخىكُماث الجدًدة جخػمً مخؿلباث ندًدة جذخلِ نً جلٚ املخىاحدة في الىالًاث املخحد 

ُ٘ت والاجحاد لاوزبي، لرلٚ ًخىحب نليها مساحهت ممازطاتها بما ًخىأَ مو ممازطاث الخطيُو  لامٍس

 ٔ الجُدة املىطىص نليها في الطحن. ٖما ًخىحب نليها أن جُِ٘ ةٙل جىاحدها في الطحن نً ؾٍس

ٔ املٓاولت بالباؾً مو هره املهاًحر  ٗاث محلُت أو نً ؾٍس  .  48اٖدظاب ةس

 في الجسائري السىق الطيدالوثالثا: اججاىاث 

س نىامل           ا هاة ا ًمخلٚ ئمٙاهُاث نالُت للىمى بُػل جَى ٌهخبر الظّى الطُدالوي في الجصائس طْى

حُصث نلى همى الؿلب ئلى حاهب انخماد الخٙىمت  مجمىنت مً إلاحساءاث ولالُاث طمحذ بانادة جىكُم 

سة طهُا الٓؿام الطُدالوي  املىخجاث الطُدالهُت، هىنُتها ومدي ئمٙاهُت ئلى الخأزحر إلاًجابي نلى مدي َو

 اث الظّى الطُدالوي في الجصائس. الاطخُادة منها. ئن ٗل هره الجىاهب حددث مالمح اججاه

مسث الطىانت الطُدالهُت في الجصائس بمسحلخحن جىكُمُخحن : إضالخاث هظام الرعاًت الصحيت .1

الخالي جباًىا في ؾبُهت الظُاطاث الاْخطادًت حه٘ظان ادخالَا واضخا في ؾبُهت الخىحهاث املىخهجت وب

ُت الصخت الهمىمُت  .املؿبٓت في مجاٛ جْس

جمحزث باحخٙاز إلادازة الصخُت الهمىمُت لٙاَت نملُاث الٓؿام الطُدالوي، حُث : املرخلت ألاولى 1.1

لذ مهمت الدظُحر املباةس ألوشؿت إلاهخاج، الاطخحراد والخىشَو بالجملت ئ ت  لى الطُدلُتأٗو ت الجصائٍس ٍص املٖس

ٗاهذ جذػو لظلؿت الىشٍس املٙلِ بالصخت الهمىمُت. ٖما اهخمذ  -1958جم جأطِظها طىت  - وال   

ٗاالث الخاضت محدودة الهدد آهرإ. ً الى ٗاالث الطُدالهُت الهمىمُت وجمٍى  بمساْبت نملُاث الى

لطُدالوي بشٙل ًػمً حهمُم لٓد حاولذ الخٙىمت دالٛ هره الُترة جأطِع الخىكُم املىاطب للظّى ا

ت في ئؾاز نملُاث  ت الجصائٍس ٍص ٔ ئنادة جىكُم الطُدلُت املٖس نملُت جأمحن املىخجاث الطُدالهُت نً ؾٍس

د اهبثٔ ننها مجمىنت مً املإطظاث هي1982ئنادة الهُٙلت ال   مظذ املإطظاث الهمىمُت طىت   :49. ْو

ً الٓؿام الطح ٗاالث الهمىمُت والخاضت واملساٖص الؿبُت زالر مإطظاث جخح٘م في نملُاث جمٍى ي والى

ت نلى املظخىي الجهىي. وهي:  حشٍس  ENAPHARM ،ENOPHARM ،ENCOPHARMالاحخمانُت باألدٍو

تهخم  ENEMEDIنلى نملُاث الخىشَو نلى بالىطـ، الًسب والشّس الجصائسي نلى الترجِب؛  مإطظت 
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 Entreprise nationale pour la  لإلهخاج الطُدالوي  املإطظت الىؾىُت باطخحراد وجىشَو الهخاد الؿب ؛

production pharmaceutique  (ENPP)  ل  27الطادز في  161/82أوشأث بمسطىم ، زم جم 1982أٍَس

لها ئلى مإطظت ضُداٛ في طىت  ً  1989جحٍى ت وغمان الخمٍى حُث أطىدث لها مهمت احخٙاز ئهخاج لادٍو

 الٙافي واملىخكم للظّى املخلي.

ً الظّى املخلي ئ ن ٗل هره الهُ اث لم جً٘ طىي أدواث اطخذدمتها وشازة الصخت بهدٍ جمٍى

وجىُُر الظُاطاث الهمىمُت في مجاٛ الطىانت الطُدالهُت. يحر أهه زيم الاطدثمازاث الهمىمُت الطخمت 

ملخلي لم ًّس  ئلى املهخمدة في هرا الٓؿام َانها لم حظخؿو أن جلب  الاحخُاحاث املؿلىبت، ٖما أن إلاهخاج ا

ٗاهذ حه٘ع وحىد ندد مً الطهىباث ازجبؿذ ئحماال  اث املُترغت. وفي الىاْو أن هره الىغهُت  املظخٍى

 : 50بىمـ حظُحر الاْخطاد الىؾن  ئحماال دالٛ هره املسحلت وهي

 جُُٓد ْىي إلمٙاهُت الخطٛى نلى الهملت الطهبت؛ -

 جىكُم ضازم لألطىاّ؛ -

ت  -  نلى املإطظاث؛طُادة الىضاًت إلاداٍز

الىدزة املخىاضلت نلى مظخىي الظّى املخلي، مما أهخ  ادخالالث مظخمسة ومىخكمت أزسث طلبا  -

 نلى هكام السناًت الصخُت نمىما.

ت وواطهت جىدزج ٗلها  1990اهؿالْا مً طىت : املرخلت الثاهيت 2.1 ةهد الظّى الطُدالوي جحىالث حرٍز

جي ملخخلِ لاوشؿت غمً إلاضالحاث الشاملت لالْخطاد الجص  ائسي الهادَت ئلى جَ٘سع الاهُخاح الخدٍز

ت  د ازج٘صث نملُاث ئضالح الٓؿام الطُدالوي نلى ئنادة جىكُم الٓؿام الهمىمي لألدٍو الاْخطادًت. ْو

مً حهت. ومً حهت أدسي، َخح املجاٛ أمام الٓؿام الخاص املخلي ولاحىب  مما أدي ئلى الاهخٓاٛ مً مسحلت 

. ولٓد حاولذ الخٙىمت الخأطِع املخ٘م لهرا الخىحه بطُايت 51هام ئلى مسحلت َخح املىاَظتالاحخٙاز ال

:ٔ س الظّى الطُدالوي نً ؾٍس  ئؾاز جىكُم  وجٓن  ملظاز جحٍس

ح مصاولت اليشاؽ للمىخجحن واملىشنحن؛ -  وغو ئحساءاث واضخت ملىح جطاٍز

ت؛ -  جأطِع املخبر الىؾن  ملساْبت لادٍو

 ث املىخجاث الطُدالهُت املظخىزدة؛جحدًد دَتر مىاضُا -

ت.    -  وغو ئحساءاث جحدًد أطهاز لادٍو

ئن إلاْساز السطم  بهره إلاحساءاث اطخلصم ئضداز الهدًد مً املساطُم، لاوامس والخهلُماث مً ؾٍس  

ً الهُ اث املٙلُت بالصخت. وزيم أنها حه٘ع أهداٍ الخىحه الجدًد ئال أنها في ٖثحر مً لاحُان  ج٘شِ ن

س والخُُٓد. ذلٚ أن الهدًد مً الىطىص الٓاهىهُت ال   جم  حالت مً الخربرب والخأزجح بحن الخحٍس

ئضدازها ْد جم الخذلي ننها الحٓا زم أحُاها ًخم ئْسازها مً حدًد وهى ما أزس طلبا وبشٙل مباةس نلى 

 . 52املخهاملحن في الظّى الطُدالوي
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 ُل الٓؿام الطُدالوي في الجصائس بماًلي:وبشٙل نام َٓد ازجبؿذ نملُاث ئنادة حش٘

ازج٘صث إلاضالحاث حٛى ئنادة جىكُم الٓؿام الهمىمي بالًاء الهدًد : إعادة جىظيم القطاع العمىمي - أ

 مً الهُ اث في مٓابل اطخحدار هُ اث حدًدة باإلغاَت ئلى حًُحر الشٙل الٓاهىوي لبهؼ الهُ اث لادسي. 

ت للمظدشُُاث ال   حشٍس نلى جصوٍد املظدشُُاث  جم ئوشاء الطُدلُت 1994في طىت    ٍص املٖس

ت  ؛53واملساٖص الصخُت الهمىمُت باألدٍو

ػها بمإطظاث  1997وفي طىت  ت وحهٍى ت الثالر املٙلُت بخىشَو لادٍو جم حل املإطظاث الجهٍى

شؿتها بخىطُو أو 2005الطخحراد املىاد الطُدالهُت وال   ْامذ في طىت  SOMEDIALحدًدة هي: مإطظت 

تهخم بهملُاث الخىشَو بالجملت للمىخجاث  DIGROMED؛ مإطظت 54ئلى ئهخاج املىاد الطُدالهُت

د جم حلها طىت  ، يحر 55حشٍس نلى نملُاث الخىشَو بالخجصئت ENDIMED؛ مإطظت 2009الطُدالهُت ْو

ٗاالتها لطالح الطُادلت 2010أهه جم الشسوم في دىضطتها ابخداء مً طىت  الخىاص طهُا  بالخىاٛش نً و

ت  ؛56مً الخٙىمت ئلى الخذلي نً وشاؽ جىشَو لادٍو

ل مإطظت ضُداٛ ئلى مجمو ضىاعي ًخٙىن مً زالزت َسوم هي:  1997في طىت  جم جحٍى

Pharmal ،Antibiotical ،Biotical   مً مإطظت  %59ْام مجمو ضُداٛ بشساء  2009وفي طىت

SOMEDIAL از أن هرا املجمو ٌهخبر لاداة إلاطتراجُجُت لدنم طهُا ئلى الخىطو في إلاهخاج نلى انخب

 . IBERAL 57مً مإطظت  %60الطىانت الطُدالهُت  املخلُت. ٖما اطخحىذ نلى حىالي 

ةملذ جحىالث الٓؿام الطُدالوي حاهبا أطاطُا ًخمحىز حٛى أهمُت ئةسإ : جدفيز القطاع الخاص - ب

ت. َٓد هظ ْاهىن الىٓد الٓؿام الخاص املخلي ولاحىب  لالطدثماز في مجاٛ ئ هخاج اطخحراد وجىشَو لادٍو

م  ل  10الطادز ب  90/10والٓسع ْز ل زؤوض لامىاٛ ئلى  1990أٍَس ت الاطدثماز مو ئمٙاهُت جحٍى نلى حٍس

ل ٗل وشاؽ اْخطادي مً ؾٍس املُٓمحن ويحر امل ُٓمحن. ونلى هرا لاطاض بسشث مالمح الجصائس لخمٍى

حدًدة لؿبُهت املخهاملحن الاْخطادًحن غمً دائسة إلاهخاج والخجازة. وجساحو احخٙاز إلادازاث الهمىمُت 

جي نً وقُُت الدظُحر  للصخت لجمُو أوشؿت الطىانت الطُدالهُت واججهذ الدولت ئلى الخذلي الخدٍز

صي لجىاهب هره الطىانت. وه٘را َان  الخىكُماث الجدًدة طمحذ بكهىز ندد ٖبحر ومتزاًد مً املٖس

ٗاث الطُدالهُت الهاملُت مثل:  املظخىزدًً، مىشعي الجملت والطُدلُاث باإلغاَت ئلى اطخٓؿاب أهم الشس

Pfizer ،Novo Nordisk ،GSK،    ت جذخظ بهالج أمساع داز الدواء لازدهُت ويحرها في مجاٛ ئهخاج أدٍو

د اجذر جىا : ئوشاء َسوم ئهخاج وجىشَو؛ 58حدها في الظّى املخلي أةٙاال مذخلُت حهددث بحنمخهددة. ْو

ت. و  نٓىد جسادُظ؛ ئوشاء ئْامت نٓىد مٓاولت مً الباؾً؛  الخهاون في مجاٛ حشُ٘ل لادٍو

حهٍس الىُٓاث الصخُت في الجصائس ازجُانا مظخمسا وهى ٌه٘ع أحد أوحه : ارجفاع الىفقاث الصحيت .2

ئلى أن  59للظّى الطُدالوي الجصائسي. وحشحر إلاحطائُاث املٓدمت مً ؾٍس البىٚ الدوليئمٙاهُاث الىمى 

ٖما اهخٓلذ هُٓاث الُسد  2009-1995دالٛ الُترة  %39ئحمالي الىُٓاث نلى الصخت ْد ازجُهذ بحىالي 
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بحن دوالز  225ئلى  2008-2004دوالز دالٛ  198ئلى  2003-1999دوالز دالٛ الُترة  181الىاحد مً 

ُظس التزاًد املظخمس للىُٓاث نلى الصخت ببروش ندد مً الهىامل هي:2009-2013  . ٍو

ملُىن شخظ حظب  37,9: 2013الىمى الدًمًسافي حُث بلٌ ندد الظٙان في حاهُي  -

 ؛60ئحطائُاث الدًىان الىؾن  لإلحطائُاث

ًً ًٓؿىىن ازجُام وظبت الخحػس وجحظً مظخىي املدادُل، حُث اهخٓلذ وظبت لاَساد الر -

  ؛201061طىت  %66,5ئلى  1990طىت  %52باملدن مً 

و بالخُاة ئل -  ؛199063طىت في  66 و 2008في طىت  71مٓابل  201162 طىت  76,5ى ازجُام الخْى

مً ئحمالي  %8,1طىت وظبت  60ازجُام َ ت املظىحن حُث ةٙل الظٙان الرًً جُّى أنمازهم  -

ت املخططت لهالج لامساع املصمىت؛، مما َسع ازجُانا ف201264الظٙان طىت   ي الؿلب نلى لادٍو

حًحر الهىامل املظببت لألمساع ذلٚ أن الخًحراث املسآَت للخًحر في همـ املهِشت أحدزذ حًحراث  -

رلٚ في ؾبُهت لامساع ال   ٌهاوي منها لاَساد ومنها لاوزام، مسع  اة ٖو في ؾبُهت الهىامل املظببت للَى

اة مثل الخددحن وحىادر املسوز  الظ٘سي، أمساع حهاش ٗاث املظببت للَى الدوزان، جصاًد بهؼ الظلى

 .   65باإلغاَت ئلى اهدشاز بهؼ لامساع املخىٓلت مثل الظل والظُدا

حر املىخجاث الطُدالهُت : جرقيت إلاهخاج املحلي .3 في قل جصاًد الؿلب حهمل الجصائس نلى غمان جَى

ت والٙاَُت لخلبُت احخُاحاث  الصخت الهمىمُت. والىاْو أن الظّى الطُدالوي جمحز مىر الػسوٍز

الاطخٓالٛ بظُؿسة الىازداث نلى بيُت املىخجاث املخاحت في الظّى ال   لؿاملا ةٙلذ نب ا ٖبحرا نلى ناجٔ 

طىت  %84الاْخطاد َُي الظىىاث لادحرة ةٙلذ حطت الىازداث ئلى ئحمالي الظّى الطُدالوي وظبت 

. ٖما قلذ َاجىزة الىازداث في جصاًد  2011طىت  %64و 2004طىت  %80 ،2003طىت  88%، 2001

 ٛ   6مظخمس ٖما ًبحن الجدو

 الىحدة: ملُاز دوالز           2015-2000 : جطىر قيمت الىارداث من ألادويت في الجسائر6حدول 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002 2000 السىت

 1,379 2,063 1,930 1,879 1,729 1,498 1,575 1,695 1,119 0,914 0,583 0,429 الىارداث

 املطدر: 
 :2014-2000إخطائياث 

UN,Comtrade database, 
http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H4&r=12&y=2012&rg=1,2&so=9999, 
(03/11/2015- 22 :00). 

 :2015إخطائياث 
International trade center. Trade map : 
http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx,  (07/08/2016- 09:17). 

 

http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H4&r=12&y=2012&rg=1,2&so=9999
http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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ملُاز دوالز طىت  1,695ئلى  2000ملُاز دوالز طىت  0,429للىازداث مً  ئذ ًالحل ازجُام مظخمس

ئلى  2015في طىت  . في ححن حشحر إلاحطائُاث ئلى جساحو ُْمتها2012ملُاز دوالز طىت  1,879ئلى  2008

ٙي 1,379  . ملُاز دوالز أمٍس

ُت إلاهخاج  ذهطبد اْو ت حٛى دنم وجْس ئطتراجُجُت جصوٍد الظّى املخلي باملىخجاث الػسوٍز

مً الاحخُاحاث إلاحمالُت  %70ًُترع أن ًطبح بدًال ئطتراجُجُا للىازداث ٌظمح بخًؿُت ٗان املخلي. ئذ 

ت في نهاًت طىت  مً٘ ججظُد ذلٚ مً دالٛ:201566مً لادٍو  . ٍو

حز نلى جىكُم الىازد - ت التٖر ٔ ئلصام املظخىزدًً باحترام ْائمت لادٍو اث والخد منها نً ؾٍس

جم ئضداز ميشىز ًٓط   بمىو اطخحراد ْائمت  2003املمىىنت مً الاطخحراد املظخىزدة َُي طبخمبر 

لُخم وشس مىاضُاث حدًدة  2005دواء له بدائل محلُت. زم جم ئلًاؤه في طىت  128مٙىهت مً 

س نملُاث مىح جسادُظ الاطخحراد. ٖما جم وغو ْساز في  للمىخجاث املظمىح اطخحرادها  30مو جحٍس

ت ولاحهصة الؿبُت املىحهت للؿب البشسي. زم  2008أٖخىبس  ٌشسح الشسوؽ الخٓىُت للىازداث مً لادٍو

 ؛200867جم اطخ٘ماٛ وحهدًل الٓائمت املمىىنت مً الاطخحراد في دٌظمبر 

ملُاث جطيُو املىخجاث الطُدالهُت مو جٓلُظ أوشؿت ئلصام املظخىزدًً بػسوزة الاهؿالّ في ن -

م  1998أٖخىبس  07الاطخحراد. َُي  د نلى غسوزة الاطدثماز في إلاهخاج  46جم ئضداز الٓساز ْز الري ًٖإ

جم إلانالن نً الخدابحر الجدًدة لخحُٓٔ  2010. زم في طىت 68 2005 الطُدالوي لُخم ئلًاؤه في طىت

 هرا الهدٍ؛

حز نلى ئ - ت جخمحز بُهالُت مٙاَ ت لُهالُت الدواء التٖر ت الجىِظت نلى انخباز أنها أدٍو هخاج لادٍو

ذ ذاجه َه  حهخبر  ٗاتها لاضلُت، وفي الْى لاضلي وال جخؿلب الخطٛى نلى جسادُظ بخطيُهها مً ةس

ت لاضلُت %30يحر باهكت الثمً ئذ ًمً٘ أن ًىذُؼ طهسها بحىالي   ؛69مٓازهت مو أطهاز لادٍو

نخماد نلى مجمو ضُداٛ بشٙل اطتراجُجي لخىمُت الطىانت املخلُت ح ى جطبح  الجصائس ْاندة الا 

ت الجىِظت. َُي طىت  ت بحىالي  2011إلهخاج لادٍو ملُاز دوالز منها  2,9ْدز حجم الظّى املخلي لألدٍو

ي جخح٘م . حُث طاهم الٓؿام الخاص الر% 3670ملُاز دوالز ئهخاج محلي  أي ما ًىأَ وظبت  1.05

. أمام %1671في ححن لم ًيخ  الٓؿام الهام طىي وظبت  %84َُه املخابس الدولُت نلى جحُٓٔ وظبت 

ل ئمٙاهُاث إلاهخاج والخُّى لطالح مجمو  هره الىغهُت حهمل الخٙىمت نلى ج٘ثُِ حهىدها لخحٍى

و مظاهمخه في الظّى امل 2014 -2010ضُداٛ مً دالٛ جىُُر املخؿـ الخماس    خلي زم بًسع َز

 ٔ و ْدزاجه إلاهخاحُت نً ؾٍس الث له حظمح بَس الاهُخاح نلى لاطىاّ الدولُت باإلغاَت ئلى مىح جمٍى

س ونٓد  رلٚ ئوشاء مساٖص بحث وجؿٍى دلٔ مساٖص ئهخاج حدًدة وجحدًث مىاْو إلاهخاج الخالُت ٖو

م  ٓا لألمس ْز ٗاث لاحىبُت وذلٚ َو لُت  22دز في الطا 09/01اجُاُْاث ةساٖت ضىانُت مو الشس حٍى

والري ًىظ نلى ندم ئمٙاهُت الاطدثماز الطُدالوي في الجصائس ئال بالددٛى في ةساٖت مو  2009
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ُ٘ت، 72لاؾساٍ املخلُت ٗاث أمٍس . وفي هرا إلاؾاز َٓد جم ججظُد الهدًد مً الاجُاُْاث مو ةس

في مجاٛ  2010و 2009 َسوظُت، أزدهُت، طهىدًت، ٗىبُت ويحرها ال   جذدم الخىحهاث املظؿسة طى  

ٓها، ئهخاج اللٓاحاث، جطيُو املىخجاث البُىضُدالهُت، ئهخاج لاوظىلحن،  ت الجىِظت وحظٍى ئهخاج لادٍو

 . 73هٓل الخ٘ىىلىحُا ويحرها

ادة إلاهخاج املخلي جىه٘ع في جصاًد ندد الىحداث املىخجت مً  وحداث طىت  4ئن الجهىد املخىاضلت لٍص

. ومو 201277وحدة طىت  100زم حىالي  201176وحدة طىت  56ئلى  200675 وحدة طىت 44ئلى  198574

 :78ذلٚ َان جحُٓٔ هرا الهدٍ ًىاحه نددا مً الطهىباث هي

يُاب الُ٘اءة الطىانُت للهدًد مً املإطظاث املخلُت ذلٚ أنها حهخبر في لاضل مإطظاث  -

 حٛى ئلى مإطظاث مىخجت؛مظخىزدة، يحر أن ئلصامُت ممازطت الخطيُو َسع نليها غسوزة الخ

س مساحل  - را جؿٍى س الخح٘م املخٙامل في نملُاث الخطيُو ٖو عجص املىخجحن املخلُحن نً جؿٍى

 الخهب ت ئلى مساحل. وبالخالي عجصهم نً غمان املسدود الٙافي ملإطظاتهم؛

س الخٓن  والخ٘ىىلىجي؛ -  يُاب ْدزاث الخؿٍى

 يُاب الٓدزة نلى الخُاوع الدولي.غاَت ئلى ة الخىكُمُت والٓاهىهُت املخمحزة باإل يُاب الخبر  -

رلٚ حاهب : إعادة جىظيم وشاط الخىزيع .4 ًخهلٔ جىكُم وشاؽ الخىشَو بجاهب الخىشَو بالجملت ٖو

ٔ الاطخحراد أو  سة نً ؾٍس الخىشَو بالخجصئت. ئذ يهخم مىشنى الجملت بخأمحن املىخجاث الطُدالهُت املخَى

د برلذ الخٙىمت حهىدا ٖبحرة مىر إلاهخاج املخلي لطالح الطُدلُاث امل ٗامل التراب الجصائسي. ْو ىشنت نبر 

س الظّى الطُدالوي حُث ْامذ في طىت  باضداز ْساز ًىضح ةسوؽ ممازطت  1995املساحل لاولى لخحٍس

ٔ َخح املجاٛ  وشاؽ الخىشَو بالجملت للمىخجاث الطُدالهُت. ٖما ْامذ بخىطُو ةب٘ت الخىشَو نً ؾٍس

خاص ملصاولت هرا اليشاؽ وهى ما اوه٘ع في قهىز ندد ٖبحر مً مىشعي الجملت بلٌ نددهم أمام الٓؿام ال

هدُجت الاججاه هحى  2010/2011مىشنا بحن طى    95. يحر أهه جساحو ئلى 79مىشنا 500حىالي  2007طىت 

رلٚ حماًت املىخ  املخلي، لرلٚ جم ئضداز حهلُم حز  ةب٘ت الخىشَو ٖو ت في ماي احخىاء وشٍادة دزحت جٖس

ت املىخجت محلُا مً ؾٍس مىشعي الجملت، بل ًيبغي نلى املىخجحن املخلُحن أن  2010 جمىو جىشَو لادٍو

. وبشٙل نام الًصاٛ 80ًإطظىا ةبٙاث جىشَو داضت بهم حظمح لهم ببُو مىخجاتهم مباةسة للطُدلُاث

ً الجُد  املىشنىن ًىاحهىن نددا مً الطهىباث ال   جإزس طلبا نلى ُٖاءة أوشؿتهم وبالخالي نلى الخمٍى

 :81للظّى املخلي باملىخجاث الطُدالهُت وهي

املدًس الُن  في  -جصاًد ندم املهىُت بظبب ندم احترام الخىكُم املخهلٔ بالدوز الُهاٛ للطُدلي -

 حظُحر املإطظت؛

ت  مثل: الاحخُاف باملىخج - اث قهىز ممازطاث يحر مشسونت ال جحترم الٓىاند لادالُْت والخجاٍز

س املىخجاث؛  والاهٓؿاناث املىكمت مما أدي ئلى قهىز آزاز املػازبت نلى جَى
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-  ً ل الىطائل الالشمت للخمٍى ندم ُٖاًت الهامش الخجازي املمىىح ملىشعي الجملت والػسوزي لخمٍى

 املظخمس للطُدلُاث.

الخًؿُت جػمً  82ضُدلُت 9000مً حاهب الخىشَو بالخجصئت َان الظّى املخلي ًػم حالُا حىالي 

ت للمظتهلٚ  حر لادٍو الشاملت لٙاَت أهحاء الٓؿس الجصائسي وهي حهخبر زابؿا هاما غمً حلٓت جَى

 : 83النهائي. يحر أن هرا اليشاؽ ٌهاوي بدوزه ندد مً املشاٗل هي

س  - ت حظبب في الخأزحر طلبا نلى جَى ندم احترام ْاهىن الخىشَو الجًسافي في ندد مً املساٖص الخػٍس

ت؛  لادٍو

ت واملمازطاث املػازبت مما أزس مباةسة نلى هىنُت املخصون نً  - جصاًد قاهسة اهٓؿاناث لادٍو

رلٚ طىء حظُحر املخصون بالكهىز املخ٘سز للُائؼ في  ت مىتهُت الطالحُت ٖو ٔ ازجُام  ُْمت لادٍو ؾٍس

 الطُدلُاث.

حُدة ٌهخبر مً ئن جأمحن مىخجاث ضُدالهُت ذاث هىنُت : ضمان هىعيت املىخجاث الطيدالهيت  .5

الخحدًاث ال   ًمً٘ أن جىاحه الظُاطت الطُدالهُت ألي بلد. وهي حشٙل أحد أهم مُاجُح هجاح الظُاطت 

حر  في بلىى أهداَها املخمحىزة حمُهها حٛى حُل الصخت الهمىمُت للظٙان. وفي الجصائس حهخمد نملُت جَى

ٔ وغو نالج ذي هىنُت حُدة نلى أداجحن أطاطِخحن جخمثالن في مساْب ت.نً ؾٍس ت الىىنُت وحسجُل لادٍو

ً مها و ذلٚ داضت في قل الخًحراث الىاطهت  إلاؾاز الٓاهىوي واملإطظاحي الري مً ةأهه أن ًىكم املظاٍز

املسجبؿت بمطادز التزود باملىخجاث الطُدالهُت دالٛ الظىىاث لادحرة مً البلدان لاوزبُت ئلى البلدان 

ُا، مطس، ال  .84ظهىدًت. ال   جخطِ مىخجاتها بخٙالُِ مىذُػت وهىنُت يحر مظخٓسةالىاة ت مثل: جٖس

ًذخظ املخبر الىؾن  ملساْبت الىىنُت باإلةساٍ نلى هره املهمت. وهى ٌهخبر مإطظت : مراقبت الىىعيت 1.5

ٓو جحذ وضاًت الىشٍس املٙلِ  ت والاطخٓاللُت املالُت ٍو نمىمُت ذاث ؾابو ئدازي ًخمخو بالصخطُت املهىٍى

م ب د جم ئوشاؤه بمىحب املسطىم الخىُُري ْز وجخمثل وقُُخه  1993حىان  14في  93/140الصخت. ْو

ت، لاحهصة الؿبُت  والٙىاةِ  السئِظُت في مساْبت وجُُٓم هىنُت املىخجاث الطُدالهُت ال   جػم لادٍو

طُدالهُت املخداولت في . ٖما ٌهخبر املخبر أداة للظُادة الىؾىُت بالخح٘م في ؾبُهت املىخجاث ال85الؿبُت

 :86الظّى املخلي وذلٚ في ئؾاز ممازطت لاوشؿت الخالُت

 ئنداد وجٓىُاث مسحهُت نلى املظخىي الىؾن ؛ -

ت نلى املظخىي الىؾن ؛ - ت ومىخجاث مهُاٍز  وغو مىاد ُْاطُت ومهُاٍز

ت نلى املظخىي الىؾن ؛ - ت ومىخجاث مهُاٍز  وغو مىاد ُْاطُت ومهُاٍز

 بُاهاث جٓىُت مخهلٓت بمهاًحر وؾّس السخب واملهاًىت ومساْبت الىىنُت؛ئنداد وجحدًث ْاندة  -

ت؛ - هالُت املىخجاث املظْى  مساْبت طالمت َو

 البحث الهلم  والخٓن  املخهلٔ بمساْبت الىىنُت؛ -
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 ئهجاش دزاطاث جخهلٔ بهره املهمت. -

ائُت للمىاد اليشُؿت؛ : املساْبت الُ٘م87ُمساْبت جٓىُت مخهددة الجىاهب هي املخبر أداءوجٓخط   مهمت 

ت؛  -النهائُت؛ املساْبت املُ٘سو  املساْبت للمىخجاث ت ولاحهصة الؿبُت؛ املساْبت املىانُت لألدٍو بُىلىحُت لألدٍو

ت ولاحهصة الؿبُت؛ ادخبازاث املؿابٓت البُىلىحُت  ائُت لألحهصة الؿبُت؛ مساْبت طمُت لادٍو املساْبت الُحًز

ت الجىِظت وا ص ئمٙاهُاث أداء باليظبت لألدٍو ت. ٖما أن الظعي ئلى حهٍص ملساْبت الطُدالهُت الخٓىُت لألدٍو

ت نلى نٓد اجُاُْاث  والاطخُادة مً الخبراث لاحىبُت مساْبت الىىنُت شجو املخبر الىؾن  ملساْبت لادٍو

رلٚ مو ندد مً الهُ  اث حهاون مو الهدًد مً الدٛو املطدزة للمىخجاث الطُدالهُت ئلى الجصائس ٖو

الدولُت. وجخهلٔ هره الاجُاُْاث بدبادٛ املهلىماث الطُدالهُت؛ املمازطاث الخظىت للمذابس وئحساءاث 

ت ذاث املإةساث الهالحُت الػهُُت  . 88املساْبت الىكامُت لألدٍو

م : حسجيل ألادويت 2.5 لُت  06الطادز في  92/284ًُسع الٓساز الخىُُري ْز نملُت حسجُل  1992حٍى

د حمُو املىخج ٓها في الجصائس وذلٚ بهد دػىنها لظلظلت مً إلاحساءاث ال   جٖإ اث الطُدالهُت ْبل حظٍى

جؿابٓها مو املىاضُاث الدولُت للجىدة ولامً والُهالُت. وجمىح وشازة الصخت والظٙان وئضالح 

ت للملِ وجُُٓم امل ؿابٓت مً املظدشُُاث التردُظ بدسجُل املىخ  الطُدالوي بهد ئحساء الدزاطت إلاداٍز

رلٚ بهد دزاطت وجحدًد الظهس مً ؾٍس لجىت الخُُٓم ومساْبت الىىنُت مً ؾٍس املخبر  ؾٍس الخبراء ٖو

الىؾن  ملساْبت املىخجاث الطُدالهُت. وجمىح ةهادة الدسجُل ملدة دمع طىىاث ْابلت الخجدًد بهد 

ت البُو ملدة طىت زم ًمىح بهدها ْساز الدسجُل  جٓدًم امللِ الخٓن  والهلم  للمىخ  ئذ حظلم ةهادة حٍس

ملدة أزبو طىىاث ئذا لم جالحل أي حىادر طلبُت هاججت نً اطتهالٕ الدواء. وجىاحه نملُت حسجُل 

ت ْبل مىح املىآَت بالدسجُل  ت في الجصائس اهخٓاداث مخ٘سزة جُُد بؿٛى مدة دزاطت وجُُٓم لادٍو لادٍو

ها ممازطاث بحروْساؾُت جخهازع مو املهاًحر الدولُت ْد جدوم لهدة طىىاث وال   ًُظسها البهؼ نلى أن

 .   89للدسجُل

ئن جحظحن هكام السناًت الصخُت ًىؿىي نلى أهمُت حظهُل : حسهيل الاسخفادة  من الرعاًت الصحيت .6

ٗاٍ وبىىنُت حُدة  س املىخجاث الطُدالهُت بشٙل  وجىطُو الاطخُادة مً الخدماث ئلى حاهب غمان جَى

هخمد هرا لامس  أطاطا نلى جم٘حن لاَساد مً الخطٛى نلى احخُاحاتهم الصخُت بأْل الخٙالُِ نً َو

خم  ل هُٓاتهم الصخُت. ٍو ٔ ئجاحت مىخجت مىذُػت لاطهاز ئلى حاهب جذُُؼ مظاهمتهم في جمٍى ؾٍس

ٔ زالر مطادز أطاطُت هي الدولت، ضىادًٔ الػمان الاحخماعي  ل الىُٓاث الصخُت نً ؾٍس جمٍى

شٙ ٗاث الخأمُىاث الخاضتل حد محدود ةوالهائالث. َو د جؿىزث مظاهمت ٗل َ ت بحظب الكسوٍ س . ْو

 ٛ  7ال   مس بها الاْخطاد مىر الاطخٓالٛ ٖما ًىضح الجدو

 %الىحدة:         : مطادر جمىيل الىفقاث الصحيت في الجسائر  7حدول 

 2014 2009 2007 2005 2000 1997 1992 1987 1983 1974 السىت

 42,32 41,14 40,99 40,79 41,39 34,34 30,50 34,21 48,04 76,51 الدولت
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ضىادًق الضمان 

 الاحخماعي

23,49 49,13 64,20 38,87 31,61 26,05 24,43 24,70 25,99 26,43 

 26,50 27,45 28,09 28,09 25,79 28,02 29,30 1,59 2,83 00 العائالث

 املطدر
1- Lila ZIANI et Mohamed ACHOUCHE, Analyse des dépenses de santé en Algérie, Algérie, Colloque 
international : Cinquante ans d’expériences de développement Etat- Economie- Santé, 2012, 
http://www.cread.edu.dz/cinquante-ans/Communication_2012/ZIANI_ACHOUCHE.pdf , (03/12/2013- 
18:00), P.9 
2- World health organization, Global health expenditures, 
http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en , (15/06/2017 - 02:02) 

ل الىُٓاث نلى الصخت ئلى   وذلٚ ًسجبـ  ،الدظهُىاث ياًتًالحل جساحها لدوز الدولت في جمٍى

ها الاْخطاد الجصائسي دالٛ هره الُترة وال   أغاَذ أنباء نلى محزاهُت الدولت أحبرتها  ،باألشمت ال   نَس

ل الىكام الطح ي بهدٍ جٓلُظ الػًىؾاث إلاهُاُْت نلى محزاهُتها. يحر نلى جذُُؼ مظاهمتها في جمٍى

أهه بُػل جحظً الىغهُت املالُت للجصائس وجساحو املدًىهُت الخازحُت لها َٓد ازجُهذ مظاهمت الدولت في 

حىالي  2014وقلذ ةبه مظخٓسة نىد هرا املظخىي حُث بلًذ في  41,39ئلى  2000إلاهُاّ الطحي طىت 

. 26,50وظبت  2014بشٙل ملُذ حُث بلٌ في طىت هطِب لاَساد والهائالث  ازجُو . في املٓابل َٓد42,32

ل الىُٓاث الصخُت نلى الهمىم  ذ مظاهمتها في جمٍى أما باليظبت لطىادًٔ الػمان الاحخماعي َٓد نَس

.ً   جساحها مىر الدظهُىاث مً الٓسن الهشٍس

ل نً لاَساد و   الهائالث لخحُٓٔ اطخُادة نالُت مً وئلى حاهب طعي الدولت جذُُِ أنباء الخمٍى

الخدماث الصخُت َه  حظعى ئلى الترةُد الشامل للىُٓاث نلى الصخت مما ٌظمح بخذُُؼ الخٙالُِ 

رلٚ لاَساد. ئن غمان حًؿُت احخمانُت نٓالهُت وةاملت  باليظبت للدولت، ضىادًٔ الػمان الاحخماعي ٖو

ؼ ًحُص نلى اطتهالٕ لادو  ٍت الجىِظت. والىاْو أن اججاه الخٙىمت ئلى ججظُد ًخمحىز حٛى هكام حهٍى

ت الجىِظت ًسج٘ص نلى ئْىام ٗل مً املطىهحن، لاؾباء، الطُادلت واملظتهل٘حن بمصاًا  اطخذدام لادٍو

 اطخذدامها. وذلٚ مً دالٛ: 

س وحصجُو اطخذدام - ت الجىِظت َُي طىت  جؿٍى ت جىظ نلى  2003لادٍو جم ئضداز حهلُمت وشاٍز

ت الجىِظتغسوزة حهم  ؛90ُم اطخذدام لادٍو

ٗان طهس بُو الدواء الري ًملٚ  - ت، وهى ًٓىم نلى مبدأ أهه مهما  ئوشاء الظهس املسحعي لألدٍو

طهسا مسحهُا َان امِلإمً دائما ٌهىع هُع املبلٌ وذلٚ باالطدىاد ئلى ٗل مجمىنت نالحُت ًيخم  ئليها 

ٗان طهس الدواء أنلى مً طهسه ؼ مً ؾٍس املإمً الدواء املهىع. وئذا  د 91املسحعي َال ًخم حهٍى . ْو

ٓا للٓساز املإزخ في  والري ددل ححز الخىُُر  2005دٌظمبر  29جم ئوشاء الظهس املسحعي في الجصائس َو

ل  ت جخػمً أطهازا مسحهُت  116حُث جم إلانالن نً ْائمت مً  2006في أٍَس حظمُت دولُت مشتٖر

خم مساحهت وجحدًث هره الٓائمت بشٙل دوزي 93ٖتحظمُت دولُت مشتر  107392وذلٚ مً أضل  . ٍو

http://www.cread.edu.dz/cinquante-ans/Communication_2012/ZIANI_ACHOUCHE.pdf
http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en
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ت ئلى  2008َُي طىت  ت دولُت جػم  295ازجُو ندد لادٍو . وفي طىت 94نالمت 2156حظمُت مشتٖر

ت منها  567: 2010  .95نالمت 2300حظمُت مشتٖر

حر الاطخُادة الشاملت رلٚ جَى  مً حاهب آدس َان الظعي ئلى  جحظحن هىنُت الخدماث الصخُت ٖو

ملخخلِ َ اث املجخمو اْخط ى غسوزة الاطدثماز في البيُت الخحخُت الصخُت بًسع جىطُو املسأَ 

 الصخُت وجحظُنها.  

 رابعا: دراست مقارهت بين السىقين الطيدالهيين في الجسائر والطين

اث أي بلد في الهالم وئن الخًحراث ال    ٌهخبر الخأطِع املخحن لىكام السناًت الصخُت مً أولٍى

مظذ الطىانت الطُدالهُت الهاملُت طمحذ باهخٓاٛ ئمٙاهُاث الىمى ئلى الهدًد مً بلدان الهالم الىامي 

ال   حشهد بدوزها طلظلت مً الخًحراث نلى املظخىي املخلي نصشث َسص الىمى للطىاناث الطُدالهُت 

األطىاّ الطُدالهُت الىؾىُت. وحهخبر الطحن والجصائس مً بحن هره البلدان ال   ضىُذ غمً ما ٌهٍس ب

ٓت حظمح بالخُِ٘ مو  الىاة ت. وهما في الىاْو حهمالن نلى ئنادة جىكُم هرا الٓؿام الخُىي بؿٍس

شتٕر البلدان في الهدًد مً الجىاهب  املظخجداث الدولُت والاطخُادة منها بما ًذدم مطالخها املخلُت. َو

م يحر أن ججسبخيهما جذخلُان في حىاهب أدسي ًمً٘ جلخُطها ف   . 8ي الجدٛو ْز

 : معاًير املقارهت بين السىقين في الطين والجسائر8حدول 

 املقارهت

 املعيار

 أوحه الاخخالف أوحه الدشابه

 الجسائر الطين الطين والجسائر

املكاهت 

 الدوليت

ان هاة ان ًمخلٙان  طْى

 َسضا نالُت للىمى

 

 جأزحر نالي نلى املظخىي الهالم 

ي الهالم ، في جأزحر محدود نلى املظخى 

ُٓا  املٓابل َهى ًمخلٚ مٙاهت مخمحزة في ئٍَس

 والشّس لاوطـ

أىداف 

السياست 

 الطيدالهيت

س املىخجاث  غمان جَى

حهمُم  الطُدالهُت؛

الاطخُادة مً السناًت 

غمان هىنُت و  الصخُت؛

حُدة للمىخجاث 

 الطُدالهُت.

جىطُو جىاحدها في لاطىاّ الخازحُت 

حز نلى لاطىاّ لا  ت املجاوزة بالتٖر طٍُى

 لها.

 جٓلُظ الانخماد نلى الاطخحراد

الىفقاث 

 الصحيت

جصاًد مظخمس ًترحم 

بحدور مجمىنت مً 

الخًحراث ذاث الؿابو 

اْخطادي -الظىطُى

 نمىما.

- - 

طبيعت 

 املىخجاث

الانخماد بشٙل ٖبحر نلى 

ت الجىِظت  لادٍو

ُت هكام ابخٙاز  اججاه الخٙىمت ئلى جْس

س أ ت أضلُت محلي بًسع جؿٍى دٍو

 ضِىُت

ت الجىِظت  حهمُم اطخذدام وئهخاج لادٍو
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 الخىزيع

دزحت نالُت مً الخجصئت 

وحىد ندد ٖبحر مً 

 املىشنحن

حز مً  و دزحت التٖر تهدٍ الخٙىمت ئلى َز

دالٛ جىطُو الىؿاّ الجًسافي واللجىء 

 ئلى نٓىد الاطخحىاذ

حز باْامت  و دزحت التٖر تهدٍ الخٙىمت ئلى َز

 ادل املإطظاث املىخجتةبٙاث جىشَو د

الشركاث 

 الطيدالهيت

ًخىشم الظّى بحن 

ٗاث املخلُت ولاحىبُت  الشس

ٗاث املخلُت  وحىد ندد ٖبحر مً الشس

واملخابس الدولُت جيشـ في قل محُـ 

 جىاَس   ةدًد

ًخمحىز إلاهخاج املخلي حٛى مجمو ضُداٛ 

ٗاث الطُدالهُت  باإلغاَت ئلى أهم الشس

 الهاملُت

 

 جحظحن هىنُت

 املىخجاث

جأطِع هُ اث مخذططت 

ابت نلى  في إلاةساٍ والْس

الىىنُت باإلغاَت ئلى 

ت  حسجُل لادٍو

مهالجت الٓطىز في هىنُت املىخجاث 

 املخلُت

مساْبت الىىنُت في قل حًحر مطادز 

 املىخجاث الطُدالهُت

حهمُم 

الاطخُادة مً 

السناًت 

 الصخُت

حظدىد باألطاض نلى جىَحر 

مىخجاث ذاث أطهاز 

مهٓىلت وحهمُم الخأمحن 

 الطحي

و الخًؿُت الاحخمانُت؛ مساحهت ْائمت  َز

ؼ ت الٓابلت للخهٍى جىكُم و   لادٍو

 لاطهاز

 

الصخت  جذُُؼ هُٓاث الهائالث نلى

ت الجىِظتو   حهمُم اطخذدام لادٍو

 مً ئنداد الباحثت باالنخماد نلى الهىاضس الظابٓت املطدر:

حن باالطدىاد ئلى  باالنخماد نلى الجدٛو ًمً٘ مىاْشت حىاهب الدشابه والادخالٍ بحن اججاهاث الظْى

 مجمىنت مً مهاًحر املٓازهت ٖما ًلي:

حن هاة حن ًمخلٙان َسضا : املكاهت الدوليت  .1 حن الطُدالهُحن الطُن  والجصائسي طْى ٌهخبر ٗل مً الظْى

 نالُت للىمى. يحر أنهما ًذخلُان في الىٓاؽ الخالُت:

ها الطُدالوي غمً املظخىي لاٛو لألطىاّ الىاة ت وهي جمثل أٖبر لاطىاّ باليظبت للطحن، ًىدز  ج طْى

 %18-15غمً هرا الخطيُِ. وحهخبر املخٕس لاطاس   للىمى نلى املظخىي الهالم  بمهدٛ ًتراوح بحن 

 . ٖما أنها2016ملُاز دوالز طىت  130حُث ًمً٘ أن جبلٌ مبُهاتها الطُدالهُت ُْمت  2017-2012للُترة 

. وه٘را َان ٗل 2015-2010في الُترة  %26حهخبر املظاهم لاٛو في همى الظّى الطُدالوي الهالم  بيظبت 

هره املإةساث حه٘ع املٙاهت املخمحزة للظّى الطُدالوي الطُن  نلى املظخىي الهالم  حُث ًُترع أن 

ُ٘ت بحلٛى طىت  ص الثاوي بهد الىالًاث املخحدة لامٍس  .2016ًحخل املٖس

ها غمً مجمىنت املظخىي الثالث مً لاطىاّ الىاة ت ال   حهخبر أْل باو  ليظبت للجصائس، جطىِ طْى

ها أضًس حجما بشٙل ٖبحر مً الظّى  هخبر طْى حن لاٛو والثاوي. َو جؿىزا باملٓازهت مو بلدان املظخٍى

و أن جحٓٔ مهدٛ همى طىىي مخىطـ ًتراوح بحن  مما ًم٘نها  2015 -2011دالٛ  %10 -7الطُن  ئذ ًخْى

َخهخبر حطت . ونلى املظخىي الهالم  2015ملُاز دوالز طىت  3,8مً بلىى حجم مبُهاتها الطُدالهُت 

بر مً أهم ئال أنها حهخ 2011طىت  %0,5الجصائس مً الظّى الطُدالوي الهالم  غهُُت حدا ْدزث ب 

ُٓت واله  سبُت.لاطىاّ إلاٍَس

تٕر الطحن والجصائس نمىما في ؾبُهت لاهداٍ ال   حش: أىداف إلاضالخاث والسياست الطيدالهيت .2

حظعى ئلى جحُٓٓها وهي جسج٘ص باألطاض حٛى غمان ئجاحت املىخجاث الطُدالهُت ذاث الىىنُت الجُدة 
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وحهمُم الاطخُادة مً الخدماث الصخُت والىاْو أن ئضالحاث هكام السناًت الصخُت في ٗل بلد أنؿذ 

ت لخحُٓٔ هره لاهداٍ. يح ر أن الطحن حظعى ٖرلٚ ئلى جىطُو جىاحدها غمً لاطىاّ الدولُت لاولٍى

ٗاث  ٔ دنم جىطُو ضادزاتها الطُدالهُت للمىاد اليشُؿت ئلى حاهب لجىئها ئلى الخهاون مو الشس نً ؾٍس

ذ الخاغس  الطُدالهُت ال٘بري بًسع جىؾحن َسوم ئهخاج وبحث في الخازج. أما الجصائس َه  جٓىم في الْى

حز نلى ً الظّى الطُدالوي املخلي مما  بالتٖر جٓلُظ وازداتها ال   لؿاملا ةٙلذ املطدز السئِس   في جمٍى

ُٓا والشّس لاوطـ، وهى ما ةٙل نب ا ٖبحرا نلى  حهلها جمثل أٖبر طّى مظخىزد في مىؿٓت ةماٛ ئٍَس

ُت إلاهخاج املخلي مً الاوشًاالث لاطاطُت للخٙىمت  ئذ حهمل نلى الاْخطاد الجصائسي. لرلٚ حهخبر جْس

ظاهم في ججظُده نلى  لي، الٓاهىوي والخىكُم  الري مً ةأهه أن ًدنم هرا الخىحه َو حر إلاؾاز الخمٍى جَى

ب.    املدي الٍٓس

حهٍس الىُٓاث نلى السناًت الصخُت جصاًدا مظخمسا في ٗل مً الطحن والجصائس : الىفقاث الصحيت .3

 هىامل:والىاْو أن ذلٚ ٌهخمد في البلدًً نلى ضىُحن مً ال

نىامل مسجبؿت بجاهب الؿلب وهي جخهلٔ نمىما بالخًحراث ذاث الؿابو الاْخطادي والاحخماعي   -

ادة دزحت  حُصث نلى ازجُام ُْمت الىُٓاث الصخُت وهي: الىمى الدًمًسافي، جحظً املدادُل، ٍش

را الخحػس، ازجُام وظبت املظىحن، حًحر همـ الخُاة الري حُص جُاْم أمساع جسجبـ بؿبُهت ه

 الىمـ؛

نىامل مسجبؿت بجاهب الهسع وهي جخهلٔ باججاه الخٙىمت ئلى جىطُو الخأمحن الطحي، غبـ  -

ص إلاهخاج والبيُت الخحخُت.   لاطهاز وحهٍص

ت الجىِظت ئذ : طبيعت املىخجاث .4 جسج٘ص الطىانخان الطُدالهِخان في الطحن والجصائس نلى جطيُو لادٍو

ٗاث الطُدالهُت الهاملُت ٖما أنهما حظخُُدان مً مىحت اهتهاء الخم ت لاضلُت ال   حشهدها الشس اًت لألدٍو

ت الجىِظت دادل البلدان الىاة ت. َُي  ٔ الاطدثماز في لادٍو ؼ دظائسها نً ؾٍس جحاٛو هره لادحرة حهٍى

و أن جكل ٖرلٚ بيظبت  خْى ت ؾبُا ٍو ت املىضَى طىت  %84الطحن حظخحىذ نلى اليظبت لانلى غمً لادٍو

أنها حظخٓؿب اطدثمازاث هائلت محلُت وأحىبُت بُػل ئمٙاهُاث الىمى ال٘بحرة للظّى الطُن .  ئذ 2015

ت الجىِظت وهي حهد لاداة إلاطتراجُجُت ال   ًمً٘ أن حظمح  ٖما جٓىم الجصائس بدصجُو الاطدثماز في لادٍو

هحى جطيُهها مو مىح  لها ببىاء ضىانت ضُدالهُت محلُت ذلٚ أنها حهمل نلى جىحُه الُانلحن املخلُحن

ٗاث ال٘بري لالطخُادة مً دبراتها والخ٘ىىلىحُا املخاحت لديها. ونلى ن٘ع  ئمٙاهُت الخهاون مو الشس

ص  ٔ حهٍص ت لاضلُت وذلٚ نً ؾٍس ذ الخاغس ئلى حصجُو الاطدثماز في لادٍو الجصائس حظعى الطحن في الْى

ت والخأطِع لىكام ابخ ُت الاطدثماز في ْؿام أهكمت حماًت حّٓى امللُ٘ت الٍُ٘س ٙاز محلي وجْس

  البُىج٘ىىلىحُا.
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ًخمحز وشاؽ جىشَو املىخجاث الطُدالهُت في البلدًً بدزحت نالُت مً الخجصئت جىه٘ع في : الخىزيع .5

حز ولً٘ بانخماد ئحساءاث  و دزحت التٖر وحىد ندد ٖبحر مً املىشنحن. وحهمل الخٙىمخان في ٗل بلد نلى َز

ٔ جذُُؼ مذخلُت.  َُي الطحن، ح ت وشاؽ الخىشَو وحهله أٖثر ضالبت نً ؾٍس ظعى الخٙىمت ئلى جٍٓى

ٗاث الخىشَو ال٘بري لخىطُو جىاحدها في  ندد الىطؿاء بحن املىخ  واملظتهلٚ النهائي باإلغاَت ئلى دنم ةس

َٓد مذخلِ املىاؾٔ الطِىُت باالنخماد نلى ئطتراجُجُت الاطخحىاذ نلى املىشنحن الطًاز. أما في الجصائس 

 ألصمذ الخٙىمت املىخجحن بػسوزة ئْامت ةبٙاث جىشَو حظمح لهم بخىشَو املىخجاث ال   ًطىهىنها.

ٗاث املخلُت : الشركاث الطيدالهيت .6 ًخىشم الظّى الطُدالوي في ٗل مً الطحن والجصائس بحن الشس

ٗاث املخلُت في البلدًً بٙىنها هاة ت جُخٓس ئلى  ٗاث لاحىبُت. حُث جذخظ الشس الىطج والطالبت والشس

هها في الظّى املخلي.  ت مْى وجٓىم الخٙىمخان بدنمها طهُا ئلى ٖظب زٓت املظتهل٘حن املخلُحن وبالخالي جٍٓى

 ٔ ٗاث املخلُت نً ؾٍس ٗاث لاحىبُت بشٙل ًذدم مطالح الشس ٖما جحاٛو الخٙىمخان جىكُم جىاحد الشس

دزاث املخابس الدولُت ُت، الخٓىُت  إلاضساز نلى الاطخُادة مً مصاًا ْو املسجبؿت بالخبراث املهَس

حن مً حُث ؾبُهت الُانلحن في مجاٛ إلاهخاج الطُدالوي يحر أنهما في  والخ٘ىىلىحُت. وزيم حشابه الظْى

حزهم في الظّى وؾبُهت إلاطتراجُجُاث املهخمدة. َباليظبت للطحن  الىاْو جذخلُان مً حُث دزحت جٖس

ٗاتها الطُدالهُت ب:  جخمحز ةس

ٗاث املخلُت ولاحىبُت؛وحىد مح -  ُـ جىاَس   ةدًد بحن الشس

؛ - حز في الظّى ٗاث الطُدالهُت املخلُت حهاوي مً غهِ التٖر  وحىد ندد ٖبحر مً الشس

ت الجىِظت واملٙىهاث اليشُؿت؛ - ٗاث املخلُت أطاطا في مجاٛ جطيُو لادٍو  جيشـ الشس

ت ضِىُت أضلُت و  - ٗاث املخلُت حٛى جطيُو أدٍو اث الشس ُت الابخٙاز باإلغاَت ئلى جسج٘ص أولٍى جْس

ادة ضادزاتها مً املىاد اليشُؿت؛  ٍش

ت  - ٔ الاطدثماز في لادٍو و الجُد في الطحن نً ؾٍس ٗاث الطُدالهُت ال٘بري ئلى الخمْى تهدٍ الشس

س. ت ؾبُا والاطدثماز في البحث والخؿٍى ت يحر املىضَى  الجىِظت، الاطدثماز في لادٍو

ٗاث  الطُدالهُت ب: أما في الجصائس َخخمحز الشس

ٗاث لاحىبُت نلى إلاهخاج الطُدالوي في الجصائس الري ًخمحز أطاطا بٙىهه غهُُا  - طُؿسة الشس

 مٓابل الدجم الهائل للىازداث الطُدالهُت؛

 زيم جصاًد ندد الىحداث إلاهخاحُت ئال أن نددها ًكل محدودا باملٓازهت مو الظّى الطُن ؛ -

ت الجىِظت؛جذخظ املإطظاث املخلُت بخطيُو لاد -  ٍو

ُت إلاهخاج املخلي نلى مجمو ضُداٛ الري ٌهخبر لاداة السئِظُت لخجظُد  - جسج٘ص ئطتراجُجُت جْس

 هرا الهدٍ.
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ت نلى غمان هىنُت : جدسين هىعيت املىخجاث الطيدالهيت .7 جحسص الخٙىمخان الطِىُت والجصائٍس

طِع هُ اث حشٍس نلى مساْبت املىخجاث الطُدالهُت طهُا ئلى الخُاف نلى لامً والظالمت وذلٚ بخأ

ت السطمُت الطِىُت مهمخحن أطاطِخحن هما:، الىىنُت   َُي الطحن جإدي ئدازة الًراء ولادٍو

ت ذاث الىىنُت السدً ت  - ُت الىىنُت داضت في قل حاالث الدظمم ال   حظببذ َيها بهؼ لادٍو جْس

ٗاث الال ٔ جحدًد مجمىنت مً املهاًحر ال   ًيبغي نلى الشس تزام بها ح ى جإهلها ئلى الخطٛى نً ؾٍس

ٗاث  نلى ةهادة "ممازطاث الخطيُو الجُدة" أو ةهادة "ممازطاث الهسع الجُدة " باليظبت للشس

 املىشنت؛

املىآَت نلى حسجُل املىخجاث الطُدالهُت الجدًدة بهد ئدػانها ئلى طلظت مً الادخبازاث  -

ت. ص جُُٓم الادٍو  ٌشٍس نلى آدائها مٖس

ٍس املخبر الىؾن  ملساْبت املىخجاث الطُدالهُت نلى نملُاث املساْبت مخهددة الجىاهب وفي الجصائس ٌش

ً باملىخجاث الطُدالهُت وال   جخطِ بٙىنها يحر مظخٓسة الىىنُت. ٖما  داضت في قل حًحر مطادز الخمٍى

ت في الجصائس بهد نم لُاث جمىح وشزاة الصخت والظٙان وئضالح املظدشُُاث التردُظ بدسجُل لادٍو

د جؿابٓها مو املهاًحر الهاملُت للجىدة ولامً والُهالُت.  جُُٓم جٓىُت ونلمُت  وهىنُت جٖإ

حظعى ٗل مً الجصائس والطحن ئلى جىطُو مجاٛ الاطخُادة مً : حعميم الاسخفادة من الرعاًت الصحيت .8

حز نلى: حهمُم الخأمحن الطحي، جذُُؼ هُٓاث لاَساد والهائ الث نلى الصخُت الخدماث الصخُت بالتٖر

حر مىخجاث ذاث  أطهاز مهٓىلت باإلغاَت ئلى دنم البيُت الخحخُت الصخُت. وئن ججظُد هره الجىاهب  وجَى

ٔ:، َسع جؿبُٔ ئحساءاث داضت في ٗل بلد  َُي الطحن، جحاٛو الخٙىمت بلىى هرا الهدٍ نً ؾٍس

 جذطُظ ئناهاث جمً٘ مً جذُُؼ الىُٓاث الُسدًت نلى الصخت؛ -

ت مساحهت وحه - ٔ ئغاَت مجمىنت حدًدة مً لادٍو ت الىؾىُت لاطاطُت نً ؾٍس دًل ْائمت لادٍو

ؼ؛  ْابلت الخهٍى

اث املظدشُُاث مً  - ُت املىاْطاث الهمىمُت ملشتًر ٔ جْس ت نً ؾٍس جىكُم وحهدًل أطهاز لادٍو

ت  املىخجاث الطُدالهُت  باإلغاَت ئلى جؿبُٔ طلظلت مً الخذُُػاث ال   مظذ أطهاز لادٍو

ت ال   جذظ نالج لامساع املىدشسة.الج  ىِظت وأطهاز بهؼ لادٍو

 جىطُو البيُت الخحخُت مً مظدشُُاث ومساٖص صخُت ونُاداث نبر مذخلِ املىاؾٔ الطِىُت. -

 وفي الجصائس، حهخمد الخٙىمت نلى:

ٔ جحمل الهبء لاٖبر مً  - ل الىُٓاث نلى الصخت نً ؾٍس جذُُؼ مظاهمت الهائالث في جمٍى

ل وذ  لٚ في قل جحظً الىغهُت املالُت للبلد؛الخمٍى
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ت الجىِظت باإلغاَت ئلى جسةُد هُٓاث  - انخماد الظهس املسحعي الري ًحُص نلى اطخذدام لادٍو

ت ال    حت واطهت مً لادٍو د طمحذ هره لالُت بخذُُؼ أطهاز ةٍس ضىادًٔ الخأمحن الاحخماعي. ْو

ٗاث لاحىبُت في الجصائس.   جيخجها الشس

 ي جىطُو وجحظحن البيُت الخحخُت الصخُت.  الاطدثماز ف -

 خاجمت

أزسث الخحىالث ال   حشهدها الطىانت الطُدالهُت الهاملُت طلبا نلى لاطىاّ الطُدالهُت الخٓلُدًت.        

س نليها حشٙل حاهبا  في ححن اطخُادث البلدان الىاة ت منها، داضت وأن ئمٙاهُاث الىمى ال   أضبحذ جخَى

هره الخًحراث. وحهخبر الطحن والجصائس ئحدي هره البلدان ال   جخمحز أطىاْها  أطاطُا مً حىاهب

ُت نالُت حه٘ع مجمىنت مً الاججاهاث جسجبـ بذطائظ الخؿىزاث في الؿلب  الطُدالهُت بحٖس

ٗان نمىما في حىاهب هامت مً هره الاججاهاث يحر  حن ٌشتر والاطدثماز الطُدالهُحن. والىاْو أن الظْى

 ان في حىاهب أدسي ًمً٘ مىاْشتها نلى غىء َسغُاث الدزاطت.أنهما ًذخلُ

 اخخبار الفرضياث وجدليل الىخائج

حهخبر الطحن والجصائس مً لاطىاّ الطُدالهُت الىاة ت وهما جملٙان جأزحرا مخٙاَ ا نلى  الفرضيت ألاولى:

حن  همى الظّى الهالم  )يحر صخُحت(. ذلٚ نلى أطاض أن الطحن والجصائس ًطىُان غمً مظخٍى

اث ال   جػم لاطىاّ الطُدالهُت الىاة ت هدُجت لخباًً حجم الظّى بُنهما  مذخلُخحن مً املظخٍى

 وئمٙاهُاث همىه حُث:

جحمل الطحن أٖبر َسص الىمى في الظّى الطُدالوي نلى املظخىي الهالم ، ٖما أنها جخٓدم بذؿى  

را حطتها مً الظّى زابخت هحى الطدازة الهاملُت مو اطخمساز ازجُام مخىطـ مه دٛ الىمى الظىىي ٖو

 الهالم ؛ 

س الجصائس نلى ئمٙاهُاث هامت لىمى يحر أنها حهخبر أدوى باملٓازهت مو إلامٙاهُاث ال   جمخل٘ها   جخَى

ُٓا واملىؿٓت الهسبُت في ححن ًبٓى جأزحرها نلى الىمى الهالم   الطحن. ٖما جحخل مٙاهت مخمحزة باٍَس

  هامشُا.   

حشتٕر ٗل مً الطحن والجصائس في ؾبُهت الهىامل املخُصة للؿلب نلى املىخجاث اهيت: الفرضيت الث

الطُدالهُت )صخُحت(. ئذ حهٍس الىُٓاث نلى الصخت همىا مظخمسا في البلدًً بُػل بسوش ندد مً 

: ص حٛى  الهىامل جخمٖس

 حًحراث طىطُىاْخطادًت؛ 

  :ٔ دنم إلاهخاج، جذُُِ أنباء الىُٓاث طعي الخٙىمخحن ئلى جلبُت الاحخُاحاث الصخُت نً ؾٍس

ص البيُت الخحخُت.  وحهٍص
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ٌهخمد البلدان نلى ئطتراجُجُاث مدشابهت في مجاٛ الطىانت الطُدالهُت )داؾ ت(. ئذ الفرضيت الثالثت: 

أنهما ًذخلُان في حىاهب مخهددة مً حُث ؾبُهت لاهداٍ املظؿسة وإلاحساءاث املهخمدة زيم وحىد بهؼ 

 بُنهما حُث:حىاهب الدشابه 

س املىخجاث الطُدالهُت ذاث الىىنُت الجُدة     تهدٍ ٗل مً الطحن والجصائس ئلى غمان جَى

ٗاَت ةسائح املجخمو. يحر أن الطحن حظعى ٖرلٚ ئلى جىطُو جىاحدها في لاطىاّ  ولاطهاز املهٓىلت ئلى 

 الدولُت ٖما حهمل الجصائس نلى جٓلُظ َاجىزة وازداتها الطُدالهُت؛

س مىخجاث ضِىُت يهدٍ ا  ت الجىِظت، ٖما حظعى الطحن ئلى جؿٍى لبلدان ئلى حهمُم اطخذدام لادٍو

ٔ جأطِع هكام ابخٙاز مخمحز؛   أضلُت نً ؾٍس

ٗاث املخلُت  ووشاؽ الخىشَو باإلغاَت ئلى   حز ٗل مً الشس و دزحت جٖس حهمل الخٙىمخان نلى َز

 ُت؛مساْبت هىنُت املىخجاث يحر أنهما حهخمدان ئحساءاث مذخل

نلى الهمىم َاهه زيم إلاضالحاث املهخمدة ئال أن الخٙىمخحن الشالخا جىاحهان جحدًاث : مقترخاث الدراست

:ٔ ت ًيبغي أدرها بهحن الانخباز مً أحل بىاء ضىانت ضُدالهُت ضلبت. نً ؾٍس  حىهٍس

 حهمُٔ ومىاضلت إلاضالحاث املؿبٓت مً أحل غمان حهمُم الاطخُادة مً السناًت الصخُت؛ 

ٗاث الطُدالهُت مخهددة الجيظُاث بشٙل ًدنم الطىانت املخلُت؛ ال   همل نلى جىكُم جىاحد الشس

نلى جحظحن هىنُت املىخجاث الطُدالهُت املخلُت مً دالٛ ضُايت أهكمت دنم  الهمل أٖثر 

 الىىنُت؛

س املخلي.       ُت البحث والخؿٍى  جأطِع أهكمت ابخٙاز حظمح بتْر
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